ज्ञान प्रबोधिनी

आम्ही उसळत्या लाटा चैतन्य सागरीच्या ||
आम्ही सोत्कं ठ भूमीच्या अंकुरल्या आकांक्षा
आम्ही पोलादी पं खांनी झेपावतो दशददशा
आम्ही अमृतकलश अदपितो पदी आईच्या ||

आहे ज्वालांशी फु लांशी प्रखर कोमल नाते
आहे तेजस्वी सं यत आमुच्या खड्गाचे पाते
ददसो दुररत कोठे ही कोसळू मस्तकी त्याच्या ||
आम्ही प्रसन्न पुष्पाच्या उमलत्या पाकळ्या

आम्ही आददत्य तेजाच्या धाकु ल्या दकरण कळ्या
देवभूमीच्या पूजेत उजळू ज्योदत प्राणांच्या ||

आम्ही उसळत्या लाटा चैतन्य सागरीच्या

धितगज
ु
नेतृत्व करू इच्छिणाऱ्या व ते प्रयत्नपूववक च्वकच्ित करू इच्छिणाऱ्या
प्रबोच्िका व प्रबोिकाांनो,
ज्ञान प्रबोधिनी यवु ती संघटनेतील नेतत्ृ व करत असलेल्या यवु तींच्या पढु ाकारातून व
मेहनतीने यवु ोन्मेषचा ‘स्त्री नेतत्ृ व व संघटन धवशेषांक’ प्रकाधशत होत आहे. त्याबद्दल
संपाधिका, संपािक मंडळातील अन्य सिस्य व सवव लेधिका यांचे मनापासून अधिनंिन!
शहरी, ग्रामीण व नागरी वस्त्यांमिील धकशोरी-यवु ती-मधहलांबाबत प्रबोधिनीच्या
धवधविांगी उपक्रमांमध्ये सहिागी झाल्यावर, नेतत्ृ व घडणीची प्रधक्रया कशी फुलत गेली,
याची प्राधतधनधिक अनिु वकथने या अंकात वाचायला धमळतील. सहिागातून,
गटकायाव तून, अनिु वांमिून, सहवासातून, प्रधशक्षणांमिून नेतत्ृ व घडत असते. वैयधिक व
गट संवािातून, बैठकांमिून, अभ्याससहलींमिून, जबाबिारी व आव्हाने स्वीकारण्यातून,
उपासनेतून, धचंतनातून व अभ्यासातून अनेकींमिील सप्तु नेतत्ृ वाला िमु ारे फुटू शकतात,
हा धवश्वास या लेिांच्या वाचनातून धनधितच धमळे ल. प्रबोधिनीबाहेरही धजद्दीने आपल्या
नेतत्ृ वाचा ठसा उमटवलेल्या काही धस्त्रयांच्या कतव त्ृ वाची झलकही तम्ु ही या अंकात
वाचाल. विविध स्तर िां रील प्रविद्ध-अप्रविद्ध स्त्री नेतृत्ि च अभ्य ि करण्य ची ि
त्य तून स्ितः नेतृत्ि करण्य ची प्रेरण य तून तुम्ह ल विळ िी, ही अपेक्ष .
अनयु ायी – सहकारी – नेता अशा धवधवि िूधमकांमध्ये नेतत्ृ वाची घडण होत असते.
त्यासाठी स्वतःमिील न्यूनत्वाची िावना बाजूला सारून, ठामपणा आधण लवधचकता
याचा समन्वय सािता यायला हवा. स्वयंपूणवता आधण परस्परावलंबन आधण सामंजस्य व
संघषव यांची प्रसंगानरू
ु प सांगड घालत धस्त्रयांमिील अंगिूत नेतत्ृ व कुटुंबातील आधण
समाजातील पररधस्थती बिलायला सक्षम आधण सरस आहे यात शंकाच नाही. अनेकींना
अशी संिी आधण त्यासाठी पोषक वातावरण धमळवून िेण्याची जबाबिारी समाजातील
यवु क- यवु ती, स्त्री- परुु ष या सवाांनीच घ्यायला हवी. या अंकाच्या धनधमत्ताने या कामाला
आपण सगळे धमळून गती िेऊ या.
सस्नेह आपला,
महेंद्र सेधठया
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संवाद
नमस्कार च्मत्र-मैच्त्रणींनो,
आपण समाजात वावरत असताना आपल्या समाजाला, आपल्या गटाला पढु े
नेण्यासाठी कोणी ना कोणी नेता असतो. नेता म्हटले की, आपल्या समोर लगेचच उिा
राहतो तो म्हणजे एक परुु ष! पूवीपासून आपण पाहत आलेलो आहोत की, अगिी
वैयधिक असो, कौटुंधबक असो धकं वा सामाधजक असो अशी सवव जबाबिारी परुु ष घेत
होते. पण त्यातही काही धस्त्रया आपापल्या काळात उठून धिसल्या. साधवत्रीबाई फुले
आधण राजमाता धजजाबाई ही त्यातीलच िोन उिाहरणे. वि. ३ ज नेि री ते १२
ज नेि री ह ि वित्रीब ई ते वजज ब ई य च्ां य जयांती िरम्य नच क ल िधी. ज्ञ न
प्रबोवधनीत य क ल िधीत आिजून ‘आधवु नक निर त्र’ गेल्य क ही िर् ांिध्ये ि जरे
करत आहोत. य िरम्य न ह युिोन्िेर्च ‘स्त्री नेतृत्ि ि िांघटन विशेर् क
ां ’
आपल्य ल ि च यल िेत न आनांि ि टतो आहे.
‘ती’ चा धवचार करत असताना ‘ती’ नेहमीच पधहल्यांिा इतरांचाच धवचार करताना
धिसते. परंतु आता थोडी पररधस्थती बिलत चाललेली आहे. ‘मी नाही एकटी’ असा
धवचार करत धस्त्रयाही पढु े येत आहेत. ‘स्वच्छं िी आयष्ु य’ जगण्याची िडपड करताना
आज ‘ती’ धिसत आहे. मग ‘ती’ ग्रामीण असो धकं वा शहरी! प्रत्येक गोष्ट धशकण्याची िमक
धतच्यात आहे. त्यामळ
ु े च आज आपल्याला ‘ती’ प्रत्येक क्षेत्रात धिसत आहे. मग हे नेतत्ृ व
सामाधजक, आधथव क, राजकीय वा जागधतक अशा सवव स्तरांवरचे असले तरी काही ना
काही जबाबिारी घेवून मधहला नेतत्ृ व करताना आपल्याला धिसत आहेत. घरातून बाहेर
पडताना स्वत:चे कुटुंबं सांिाळून ग्रामीण-शहरी मधहला आता आपल्या
गावासाठी/समाजासाठी काम करू लागल्या आहेत. स्वत:च्या व इतरांच्या नेतत्ृ वक्षमता
वाढवण्यासाठी रचना उिी करून अनेक धस्त्रया आपल्याला काम करताना धिसत आहेत.
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ज्या स्वत:च्या घरात, गावात, सामाधजक व िेशपातळीवर जबाबिार्या घेऊन
आपले नेतत्ृ व धसद्ध करून आपल्या कामाचा ठसा उमटवत आहेत अशा अनेक
जणींबद्दल या अंकात वाचायला धमळे ल. ‘स्त्री सद्ध
ु ा नेतत्ृ व करू शकते’ तसेच, ‘ती’
नेतत्ृ वाचे आपले धवचार िेिील समाजापढु े मांडू शकते आधण आपल्या नेतत्ृ वाने
संघटनेतून समाज घडण करण्याचा प्रयत्न करत राष्र धनमाव णासाठी हातिार लावते, असे
लेि या अंकातून आपल्यापयांत पोहचवण्याचा प्रयत्न के ला आहे. धवधवि अनिु व,
नेतत्ृ वाची प्रधक्रया, नेतत्ृ वाची िूधमका मांडणारे लेि, धवधवि वयोगटातील यवु तींना
त्यांच्या क्षमतांची ओळि व जाणीव करून िेण्यासाठी धवचार करायला िाग पाडतील
असे वाटते.
या अंकांची जबाबिारी यवु ती संघटन गटाने घेतली होती. या अंकातील प्रत्येकीचा
सहिाग मोलाचा आहे असे मला वाटते. हा अंक तयार करत असताना राष्रीय
स्तरावरील नेतत्ृ व, ज्ञान प्रबोधिनीतील यवु तींचे नेतत्ृ व आधण संघटनाचे काम, तसेच
धवधवि संकल्पना व िूधमका या तीन िागात करू असा धवचार करण्यात आला आधण
त्याप्रमाणे लेिांची प्रधक्रया सरू
ु झाली. त्यानंतर धतन्ही िागातील लेि हे एकमेकांना
जोड िेणारे असल्याचे लक्षात आल्याने ते वेगवेगळ्या िागात न मांडता एका नंतर एक
अशीच मांडणी लेिांची करण्यात आली.
स्त्री नेतत्ृ वावर अंक करुयात असा जेव्हा धवचार झाला तेव्हा बर्याच कल्पना
मांडण्यात आल्या होत्या. या कल्पनांमिील काहीच कल्पनांवर आिाररत धवषय या
अंकात घेऊ शकलो आहोत. गटकायव करताना के लेले नेतत्ृ व, मल
ु ाितींच्या माध्यमातून
स्त्री नेतत्ृ वाची प्रधक्रया समजून घेणे, उपक्रमांमिून घडत गेलेली नेतत्ृ वाची रचना या
राधहलेल्या कल्पनांवर आधण याधशवाय स्त्री नेतत्ृ व या धवषयावर मांडता येणार्या पष्ु कळ
गोष्टी असणार आहेत. यावर िधवष्यात जरूर धवचार करू.
या अंक धनधमव तीसाठी यवु ती गटाचे व नेतत्ृ व संविव न कें द्राचे धवशेष आिार!
- प्रधतिा
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अखंड प्रेरक स्त्री शक्ती
उन्नत च्वचाराांचे भव्य चळवळीत रुपाांतर
घडवणे िोपे नाही. त्यातही रामकृष्णच्ववेकानांदाांचे च्वचार आच्ण काम त्यात स्वत:ची
भर घालत च्वस्तारणे हे अजून महान कायव!
िमाज जीवनाछया च्वच्वि क्षेत्राांमध्ये वैचाररक
आच्ण कृतीरूप नेतृत्व के लेल्या च्नवेच्दताांचे
चररत्र त्यामळ
ु े वांदनीय आहे. मच्हला नेतृत्वाछया
या अांकाची िरु
ु वात नेतृत्वाछया या अद्भुत
आच्वष्काराछया पररचयाने करून घेऊया…
“It will be difficult to find any movement initiated in modern
Bengal, be it literary, artistic, and archaeological or research work on
ancient history, which is not influenced by the writings of Nivedita.”
- O. C. Ganguly (A distinguished Artist)
अशा प्रकारचे बहुपेडी व्यधिमत्त्व असलेल्या कमव योधगनी म्हणजेच धववेकानंि-कन्या
िधगनी धनवेधिता! िरेच अनेक वेगवेगळ्या क्षेत्रांत त्यांनी आपला ठसा उमटवला- नव्हे,
आपल्या कतव त्ृ वामळ
ु े अनेकांच्या प्रेरणास्रोत झाल्या. मूळच्या आयलांडच्या मागाव रटे
नोबल, वैिवाच्या परमोच्च स्थानी असलेल्या िेशातून स्वामी धववेकानंिांच्या एका
आवाहनावर (सन १८९९) धहंिस्ु थानात यायचे ठरवतात आधण आपले संपूणव आयष्ु यच
इथले प्रश्न सोडवण्यासाठी, इथल्या समाजासाठी समधपव त करतात हे धनव्वळ धवलक्षणच.
सवव स्व सोडून िारतात येण्यापूवी स्वामीजींनी त्यांना इथे येऊ शकणार्या अनेक
अडीअडचणींची कल्पना िेऊनही त्यांचा धनणव य ठाम राधहला. यातूनच त्यांच्या
धनणव यक्षमतांची व नेतत्ृ वाची झलक आढळते.
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मूळचा धशक्षकी पेशा असल्याने धनवेधितांनी िारतात आल्यावर स्त्री-धशक्षणाच्या
कामाने सरुु वात के ली. त्यांनी कलकत्ता येथे मल
ु ींसाठी शाळा सरू
ु के ली. सवव धवद्याधथव नीअगिी धविवा-पररत्यिा सद्ध
ु ा- त्यांना ‘आपल्या स्वतःच्या’ मल
ु ीसारख्या होत्या.
आपल्या शाळे त काय व कसे धशक्षण द्यायला हवे याचा त्यांचा िूप चांगला धवचार झाला
होता व त्यायोगे त्यांनी िारतातील स्त्री धशक्षणामध्ये वैचाररक नेतत्ृ व के ले. “िारताच्या
इधतहास, वाङमय आधण संस्कृती मध्ये उल्लेि झालेल्या स्त्री चररत्रांमिून ( उिा. सीता,
साधवत्री, राणी लक्ष्मीबाई इ.) धिसून येणार्या राष्रीय आिशाांचा समावेश िारतीय स्त्री
धशक्षणामध्ये व्हायला हवा. अन्यथा त्या धशक्षणाचा पाया मजबूत होणार नाही.धवसाव्या
शतकातील गंतु ागंतु ीच्या प्रश्नांना सामोर्या जाऊ शकणार्या कायव क्षम धस्त्रया / व्यिी तयार
करण्याची ताकि असणारं धशक्षण द्यायला हवे." असे त्या नेहमी म्हणत. शाळे त येणार्या
धवद्याधथव नींची संख्या सरुु वातीला कमी असली तरी हा धवचार व कामामागील उधद्दष्टे ठाम
असल्यामळ
ु े िीराने त्या काम करत राधहल्या आधण हळूहळू त्यांना अपेधक्षत प्रधतसािही
धमळत गेला. वकतीही प्रवतकूल पररवस्र्ती अिली, तरी येण ऱ्य ििू व्य िह ररक/
त वविक अडचणींन हितिख
ु ने ि िोरे ज त, आपल्य ध्येय च्य विशेने वजद्दीने
ि टच ल करत र हणे ह त्य च्ां य तील नेतृत्ि च अजून एक पैलू.
त्याकाळी िारत पारतंत्र्यात होता. बंगालात चालू असलेल्या स्वातंत्र्य चळवळीतील
अनेकांना (अरधवंि घोष, सरला घोषाल, बारीन्द्रकुमार इ. क्रांधतकारकांना) त्यांनी प्रत्यक्षअप्रत्यक्षपणे सहकायव के ले. त्याचबरोबर राष्रीय प्रधतकांचा उपयोग राष्रीयत्वाची िावना
वाढण्यासाठी होतो हे त्यांनी जाणले होते. आधण म्हणूनच स्वतंत्र िारताचा ‘वंिे मातरम्’ व
वज्रधचह्नाने यि
ु असा ध्वज त्यांनी तयार के ला होता. त्या स्वतः कलेच्या धवद्याधथव नी
होत्या. त्यामळ
ु े च कला (मख्ु यतः धचत्रकला व धशल्पकला) क्षेत्रातूनही राष्रीय संस्कृतीचा
अधिमान व एकात्मतेची िावना जागतृ व्हावी यासाठी त्यांनी प्रयत्न के ले. त्यांचे
कलेबाबतचे धवचार आजच्या काळातही तेवढेच समपव क आहेत.
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िधगनी धनवेधिता िारतात आल्या, तेव्हा स्वामी धववेकानंिांच्या अनेक स्नेही व
सहकारी व्यिींशी त्यांचा पररचय झाला. अल्पाविीतच धनरधनराळ्या पाश्वव िूमीच्या
व्यिींशी त्यांचा स्नेहसंबिं जळ
ु ला. जगिीशचंद्र बसूंच्या धवज्ञानातील संशोिनामागची
प्रेरणा त्याच होत्या. प्रफुल्लचंद्र राय, अवनीन्द्रनाथ टागोर, सारा बल
ु (िीरामाता),
जोसेफाईन (जया) तसेच श्रीमाताजी अशा अनेकांशी त्यांचे धजव्हाळ्याचे संबिं होते.
त्यांच्यातील सहकायव वत्त
ृ ी व संघटनकौशल्य त्यांच्या चररत्रातून वेळोवेळी धिसून येते. त्या
रामकृष्ण संघाच्या एक सिस्या होत्या. परंतु जेव्हा कायव धिशेसंबिं ी मतिेि धनमाव ण झाले,
तेव्हा योग्य वेळी स्पष्ट संवाि सािून 'कोणतेही धकधल्मष मनात न बाळगता' त्यांनी संघ
सोडण्याचा धनणव य घेतला. त्यांच्यातील संघटनवत्त
ृ ीचा हाही एक वेगळा पैलू मानावा
लागेल.
धनवेधितांनी एकाच वेळी धशक्षण, कला, धवज्ञान, स्वातंत्र्यलढा अशा वेगवेगळ्या
क्षेत्रात के लेले वैचाररक नेतत्ृ व असो धकं वा एकाच ध्येयासाठी, स्वराष्रासाठी, अनेकांना
प्रेरणा िेऊन पढु े आणणं असो. व्यक्तींिधील गण
ु , क्षित ओळखून त्य नि
ु र व्यक्तींन
िेचून ते ते क ि िेणां अिो, वकां ि िेळेल प्रत्यक्ष वनध ूर ने उभे र हून ध्येय प्रत
पोहोचणां अिो. वनिेवित च्ां य चररत्र त नेतृत्ि गण
ु चां े अनेक पैलू आपल्य ल वििून
येत त. त्यांनी स्विेशीचा आग्रह िाषेपासून वत्त
ृ ीपयांत लावून िरला. धनरक्षरता, धमंिपे णा,
िास्यवत्त
ृ ी तसेच िाररद्र्य अशा धवधवि समस्यांनी ग्रासलेल्या समाजाचा अधिमान जागतृ
करण्याचे कामही त्यांनी के ले. हे करताना स्वतःला ताणायला लागले, वातावरणापासून
िाषेपयांत अनेक घटकांशी जळ
ु वून घ्यायला लागले, आधथव क चणचण जाणवायला
लागली तेव्हा िाषणे िेऊन, लेि धलहून धनिी गोळा करावा लागला. आपल्या ध्येयापयांत
पोहोचण्यासाठी जे जे लागेल, ते सवव त्यांनी जीव ओतून के ले. मग त्यासाठी
िारतभ्रमणासारिी गोष्ट जरी असेल तरी त्याकाळीही एक स्त्री म्हणनू सवलत न मागता
त्यांनी ते धनिाव राने के ले. हे सगळे करण्याची प्रेरणा आधण त्यासाठी लागणारी ऊजाव त्या
आपल्या अिंड उपासनेतून धमळवत राधहल्या.
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राष्राच्या धवकासासाठी कणिर नेतत्ृ व असणे धकती गरजेचे आहे याचे िािले
आपण इधतहासात बघतोच. िारताला धवश्वगरुु करण्याचे जे स्वप्न धववेकानंिांनी पाधहले,
ते स्वप्न िरे करण्यासाठी आपल्यातल्या प्रत्येकानेच झटायला हवे. प्रत्येकानेच छोट् यामोठ् या पातळीवर जबाबिारी घेऊन नेतत्त्ृ व करायला हवे, तरंच आपल्या िेशाचा िर्या
अथाव ने धवकास होईल. धनवेधितांच्या चाररत्रामिून धिसून येणारे धवधवि नेतत्ृ वाचे पैलू
आपण आपल्यामध्ये आणण्याचा प्रयत्न के ला पाधहजे. त्यांनी म्हणल्याप्रमाणेच आपल्या
धवचारांना कृतीची जोड िेऊन, ज्या क्षेत्रात आपण काम करत आहोत त्या क्षेत्रात राष्राचा
धवचार करून, आपण सगळे च 'िेशासाठी' काहीतरी करण्याचा संकल्प करून सरुु वात
करूया!!
लेधखका : प्राजक्ता देविर, वा. मेिाधवनी वाटवे

“पुढाकार घेऊन, स्वतः च्या जीवनात तसेच
दतच्या आजूबाजूच्या दतच्या कु टुं बातील आणण
समाजातील इतर लोकांच्या जीवनात अपेणक्षत
बदल घडवून आणण्यासाठी दवदवध स्तरांवर

जबाबदारी घेऊन काम करणार्या स्वयं प्रेररत
मदहला....” अशी स्त्री-नेतत्व
ृ ाची व्याख्या करता
येईल का?
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शून्यातून साकारलेली
समाजसेवा
िमाज बदलायचा तर आिी त्या िमाजाशी
एकरूप होता यायला हवां.. ते किां?.. जळगाव
च्जल्यातील पारोळा तालुक्यातील बहादरपूर
या गावी १९७२ िाली जन्मलेल्या नीच्लमाताई
च्मश्रा... बालपणी जवळू न पाच्हलेल्या गरीबी व
श्रीमांतीतील दरीमळ
ु े िामाच्जक कायव करण्याची
प्रेरणा त्याांछया मनात च्नमावण झाली. ग्रामीण
भागातील अनेकाांना त्याांछया रूपात हक्काचां
नेतृत्व च्मळालां.. वाचूया त्याांछया प्रवािाच्वषयी!!
लहानपणी नीधलमाताई त्यांच्या मैधत्रणीसोबत ग्रामीण िागातील आधथव क जीवन,
धशक्षण या धवषयावर कामासंििाव त बोलायच्या तेव्हा मैधत्रणी म्हणायच्या की, ‘तू जर लग्न
के लेस तर तल
ु ा िसु र्या गावात जावे लागेल मग तू गावासाठी कसे काम करशील?’ या
प्रश्नाचा धवचार के ल्यावर वयाच्या तेराव्या वषी त्यांनी ठरवले की, आपण लग्न करायचे
नाही. आपल्याला धशक्षण धमळत आहे तेच इतरांना कसे धमळे ल व ते साक्षर कसे होतील
यासाठी काम करायचे. त्या स्वतः ग्रामीण िागातील असल्यामळ
ु े अनेक गोष्टींच्या उधणवा
आधण मयाव िा त्यांना जाणवत गेल्या. लहानपणी आईचा एका कामगार मैधत्रणीशी झालेला
संवाि नीधलमाताई ंच्या मनावर िोल ठसा उमटवून गेला. - “उपाशी पोटी मला झोप
लागत नाही म्हणनू मी पोटास टॉवेल लावून झोपते.” लहानपणापासूनच अनिु वलेल्या
घटनांमिून स्वयंप्रेरीत होऊन समाजासाठी काम करण्याचा दृढ धनिय त्यांनी के ला व
त्याचे ध्येयात रूपांतर झाले.
एम.ए.धललधनकल सायकोलॉजीचे धशक्षण पूणव झाल्यानंतर त्यांची िेट त्यांचे गरुु
पाबळ येथील धवज्ञान आश्रमचे संस्थापक डॉ. एस.एस. कलबाग यांच्याशी झाली. त्यांच्या
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सांगण्यावरून वयाच्या २२ व्या वषी नीधलमाताई ंनी संपूणव िारतिर िौरा करून अनेक
सामाधजक संस्थांना िेटी धिल्या. या िौर्यातून त्यांच्या लक्षात आले की समाजाला
त्याच्या समस्या आधण मयाव िा काय आहेत हे कळते. आपण त्यांना फि योग्य धिशा
िािवली पाधहजे. त्यामळ
ु े आपल्य कल ने क ि करण्य पेक्ष लोक च्ां य गरज ज णून
घेऊन त्य िर क ि के ले प वहजे असे त्यांनी ठरवले. लोक स्वयंप्रेरणेतून आपले गाव
स्वबळावर कसे उिे करू शकतील असा धवचार सरू
ु झाला.
डॉ. कलबाग यांच्या मागव िशव नािाली त्यांनी धस्त्रयांसाठी व यवु कांसाठी काही
जबाबिारी घेऊन काम के ले. त्यानंतर बचतगटातून धवकास सािता येतो हे त्यांच्या
लक्षात आले आधण स्त्री सक्षमीकरणासाठी व स्वावलंबनासाठी २००० साली िधगनी
धनवेधिता ग्रामीण धवज्ञान धनके तनची स्थापना त्यांनी स्वतःच्या गावात के ली.
प्रत्यक्ष गावात असताना बचतगटाच्या माध्यमातून मधहलांशी संपकव साित त्यांनी
कामाला सरुु वात के ली. लहानपणी त्यांनी जवळून पाधहलेली गरीबी िूर व्हावी म्हणून
बचत गटातील मधहलांनी एकत्र येऊन काही ना काही छोटे उद्योग करून स्वतःच्या
पायावर उिे राहण्याचे आवाहन त्यांनी मधहलांना के ले. किीही घराबाहेर न पडलेल्या
मधहला गटाच्या धनधमत्ताने एकत्र जमू लागल्या. त्यातूनच रोजगाराच्या नवनवीन संिी
सचु त गेल्या. धवधवि गहृ ोपयोगी वस्तू बनवून प्रिशव ने मांडण्यात आली. मधहलांनी
पधहल्यांिाच स्टॉलवर उिे राहून वस्तूंची धवक्री के ली. के वळ पढु ाकार आधण इच्छाशिी
यामळ
ु े वेगवेगळी प्रधशक्षणे मधहलांनी घेतली. यातूनच गोिडी बनवून धवक्री करण्याची
नवीन कल्पना उियास आली आधण बघता बघता “बहािरपरु ची गोिडी धविेशात
लोकधप्रय झाली”. वस्तू बनवण्यापासून त्याची धवक्री करण्यापयांतची सवव कामे मधहला
करू लागल्या, आधण त्यांची स्वावलंबी बनण्याची वाटचाल सरू
ु झाली. के वळ
नीधलमाताई ंच्या नेतत्ृ वामळ
ु े आज आपल्याला उत्तर महराष्रातील ४ धजल््ांमिील
ग्रामीण िागात मधहला स्वतःच्या पायावर उिे राहून स्वतःचे कुटुंब चालवताना धिसत
आहेत.
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“कमव करत जा बाकीची धचंता नको” हा संिशे िेत पढु े शेतकर्यांच्या समस्येसाठी
काम करण्याचे त्यांनी ठरवले. िष्ु काळ, बँकेची थकबाकी यामळ
ु े शेतकर्यांचे आत्महत्या
करण्याचे प्रमाण वाढत चालले आहे, हे लक्षात आल्यावर नीधलमाताई ंनी स्वतः
शेतकर्यांना िेटून त्यांच्या अडचणी जाणनू घेण्याचा प्रयत्न के ला. या िेटींमिून
शेतकर्यांना कजव न िेता अनिु ान उपलब्ि करून धिल्यास त्याचा शेतकर्यांना अधिक
फायिा होईल असे त्यांच्या लक्षात आले आधण अनिु ान िेण्यास सरुु वात के ली.
नीधलमाताई ंना शेतकर्यांबद्दल वाटणारी तळमळ व त्यांच्या िडपड् या वत्त
ृ ीमळ
ु े शेतकरी,
“आता आम्हाला नायलोनची िोरी नको, आता आम्ही आमच्या पायावर उिे आहोत”
असे म्हणू लागले. यानंतर ‘आपले गाव एक आिशव गाव व्हावे’ या स्वप्नाकडे त्यांची
वाटचाल सरू
ु झाली. २००० िध्ये क ि ल िरू
ु ि त करत अित न च २७ िर् ांच्य
क ि चे वनयोजन के ले गेले, त्य तून त्य चां ी क ि प्रती अिलेली िूरदृष्टी आपल्य ल
प ह यल विळते. बहािरपूर गावाचा कायापालट करण्यासाठी त्यांनी योजना आिल्या.
शेतकर्यांना अनिु ान िेत असताना त्याचा संपूणव गावाला फायिा कसा होईल याचा
धवचार करून धनकष लावण्यात आले. जसे की, शेतकर्याच्या बायकोचे धहमोग्लोबीनचे
प्रमाण नऊच्या वर असले पाधहजे, छताचे पाणी शोषिड् डयात धजरधवले पाधहजे, धनसगव
उपचार घेतला पाधहजे, रोज प्राणायाम के ले पाधहजे. अशा योजनांच्या माध्यमातून
शेतकरी आधण त्याचे कुटुंब तंिरुु स्त आधण आनंिी होईल असा धवचार के ला. ‘शेतकरी
तंिरुु स्त तर िेश तंिरुु स्त’ यावर आिाररत आिशव गावाची रचना त्यांनी उिी के ली.
जळगाव धजल््ातील यशस्वी वाटचालीनंतर त्यांनी आता उस्मानाबाि धजल््ातील
ग्रामीण िागात काम सरू
ु के ले आहे. ग्रामीण िागातील लोकांचे जीवनमान
उंचावण्याकरीता के लेल्या धनःस्वाथव सामाधजक कायाव साठी वेगवेगळ्या परु स्कारांनी त्यांना
गौरधवण्यात आलेले आहे. आपल्याला धिसणार्या प्रश्नांवर स्वतः उठून न डगमगता काम
करत राहणे हे त्यांच्याकडून नलकीच धशकायला हवे!!
लेधखका : मंगल तुपे
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सं घटनवृत्ती वाढवणे म्हणजेच ध्येयासाठी समूहाने एकत्र येऊन
काम करणे, हे या देशासमोरील सवि प्रशनांसाठीचे उत्तर आहे असे
प्रबोणधनीचे सं स्थापक कै . दव. दव. तथा आप्पा पडसडसे म्हणत..
णशक्षण, सं शोधन, व्यापार, उद्योग, शेती, सं रक्षण, आरोग्य अशा
सवि क्षेत्रात प्रसं गानुसार व भदवष्याचा वेध घेत कतृित्व दाखवण्याची
व प्रदतभाशाली नेतृत्व करण्याची प्रेरणा जागृत करणे व त्यासाठी
कौशल्यांचे प्रणशक्षण देणे हे युवक आणण युवती सं घटनेच्या
उपक्रमांचे मुख्य उदिष्ट आहे.
क्रीडा, कला, दवज्ञान अशा वैदवध्यपूणि माध्यमांतून समाजातील
अनेक दवद्यार्थ्ाांपयांत पोहोचणारे आणण त्या सवाांना गटात दवदवध
कौशल्ये णशकण्याची सं धी देत, त्यांच्यातील समूहभावना वाढवणारे
‘दल’ हा या सं घटनात्मक प्रयोगांचा गाभा..
गटात काम करायला णशकणे, आपल्या आजूबाजूच्या गटांमध्ये
आवजूिन दमसळणे, दवदवध सामाणजक दवषयांवर चचाि-अभ्यास,
स्वतः च्या शारीररक-मानणसक क्षमता ताणायला णशकणे,
देशातील दवदवध सं स्थांना, भौगोणलक प्रदे शांना भेटी देऊन आपण
सवि एकाच धाग्यात बांधलेले आहोत याचा अनुभव घेणे,
व्यक्तीपेक्षा सं घटनेला मोठे मानायला णशकणे, गटाच्या ध्येयावर
दनष्ठा ठे वायला णशकणे,
अशा अनेक अनुभवांमधून गेलेले युवक वा युवती राष्टरघडणीच्या
कामात अणधक मोलाचे योगदान देऊ शकतात, असा प्रबोणधनीचा
आजवरचा अनुभव आहे.

ज्ञान प्रबोणधनी
युवती सं घटन

आम्िी बी घडलो,
तम्ु िी बी घडाना
ज्ञान प्रबोच्िनीत िांघटन हे गाभ्याचे काम िरु
ु वातीपािूनच मानले जाते, कारण
याच िांघटनाछया माध्यमातून देशाचे रूप पालटायचे आहे. या िांघटन
प्रभागातीलच महत्त्वाचा च्वभाग म्हणजे युवती च्वभाग. पाचवी पुढील वयोगटातल्या
शालेय, महाच्वद्यालयीन व प्रौढ गटातील युवतींना िामच्ु हक पराक्रमाची कृती
करता यावी यािाठी प्रच्शक्षण च्मळणारे च्ठकाण म्हणजे यवु ती च्वभाग...
लहान मोठ् या अनेक यवु तींनी नवनवीन संिी घेण्याची, मोठं ध्येय डोळ्यासमोर
ठेऊन त्या बद्दलचे छोटे प्रयोग करून बघण्याची, गटात काम करण्याची, छोट् या - मोठ् या
गटांचे नेतत्त्ृ व करायची हलकाची जागा म्हणजे ज्ञान प्रबोधिनी मिला ‘यवु ती धविाग’
यवु ती धविागात कोणतीही जवाबिारी पार पाडताना आपल्यातल्या नेतत्ृ व गणु ांची
ओळि तर होतेच पण त्या गणु ांचा कस सद्ध
ु ा लागतो. यवु ती धविागात संघटनात्मक
नेतत्त्ृ वाचा अनिु व घेतलेल्या मेिाधवनी वाटवे, प्रधतमा वामन, प्रज्ञा प्रििु स
े ाई आधण वेिांगी
कुलकणी त्यांचे अनिु व आपल्याला सांगत आहेत…
िसु र्यानं के लेल्या धनयोजनाप्रमाणे काम अनेकजण करतात पण स्वतःच धनयोजन
करून समवयस्क यवु ती व मैधत्रणींसोबत मोठी स्वप्न बघायची आधण एकमेकींच्या
साहाय्यानं त्या धिशेनं वाटचाल करण्यासाठी धनयोजनबद्ध घोडं िामटवायचं हे िूपच
आनंििायी असतं याचा अनिु व यवु ती धविागात घेता आला. आपल्याच वयाच्या
एिाद्या यवु तीला जबाबिारी घ्यायचा आत्मधवश्वास नसेल तर धतला ठरवून एिािी
जबाबिारी िेऊन ती पूणव करण्यासाठी मित के ली तर त्यानंतर ती धतच्यावर जबाबिारी
असलेली कोणतीही गोष्ट आत्मधवश्वासपूववक करताना धिसते.
यवु तींचे उपक्रम हाती घेत असताना आपण त्याचं उधद्दष्ट काय याचा धवचार करतो,
कामांनस
ु ार यवु तींना जबाबिार्या वाटून िेतो आधण मग सगळ्यांनीच आपण घेतलेल्या
जबाबिार्या पूणव करत तो उपक्रम यशस्वीपणे पार पाडतो.
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त्यानंतर शोिबोि बैठकीमध्ये काय करू शकलो असतो यावर चचाव घेताना
झालेल्या गोष्टींबद्दल कौतक
ु ऐकल्यानंतर त्यात काय धशकलो आहोत हे कळत जातं.
यातून जे धमळतं त्याची तल
ु ना Soft Skills चा ललास पूणव झाल्यावर होणार्या
आनंिाशी सद्ध
ु ा होणार नाही असं वाटतं. रािी धवक्री, धतळगळ
ु धवक्री वगैरे उपक्रमांतून
धवक्री कौशल्य धशकायला धमळतेच पण त्या उपक्रमाचे धनयोजन करताना धनयोजन
कौशल्य, धनणव य कौशल्य, संवाि कौशल्यांबरोबरच उत्तम आधथव क व्यवहार करता येणं
अशी अनेक कौशल्य नकळत धशकायला धमळतात.
वषव िर धनयधमत िले, िलांवरचे उत्साहविव क कायव क्रम, उपक्रम हे सगळे घडवत
असतानाच मागव िधशव कांच्या अभ्यासाकडे, त्यांच्या आरोग्याकडे, कुटुंबातील
वातावरणाकडे प्रमि
ु ाने लक्ष द्यायला हवे. किी धतला ताणायला लावून कामावरच लक्ष
कें धद्रत करायला लावायचे आधण किी काम तात्परु ते बाजूला ठेवून धशक्षणाकडे,
कररयरकडे अधिक लक्ष द्यायला लावायचे. धतने आवजव ून कोणत्या प्रकारच्या गणु ांचा
आत्मसात करायला हवा, कोणती कौशल्ये धशकायला हवीत, त्यासाठीच्या योजना,
हेिि
े ील प्रमि
ां ी वकां ि
ु ाने बघायचे असते. आजत ग यत य ि रखे ि गूिवशूक श
त्य च्ां य घरच्य श
ां ीही झ लेले अनेक िांि ि, अनेक चच ू डोळ्य ििोर येत आहेत,
वजर्े आपण ि गूिवशूक चां ी त ई होतो, वकां बहुन कल्य णवित्र (mentor) होतो.
ह च तर व्यवक्तविक ि!
त्या यवु तींच्या व्यधिमत्व धवकासासाठी म्हणून उपक्रम ठरवत असताना नकळत
आपल्या व्यधिमत्वात सद्ध
ु ा बिल होत जातात. महाधवद्यालयीन यवु तींसाठी अवांतर
अभ्यासाचे तास घेताना धकं वा सामान्य ज्ञानावर चचाव करण्यासाठी धवषय धनवडताना
आपणही नवीन धवषयांचा अभ्यास करण्यासाठी प्रवत्त
ृ होतो. समोरच्याला सांगताना
आपण ती धवधशष्ट गोष्ट धततलया मनापासून करतो आहोत ना हा धवचार आपसूकच
आपल्या मनात डोकावून गेल्याधशवाय राहत नाही. प्रमि
ु म्हणून आपले िाधयत्व
आपल्या गटातील सिस्यांसंबंिी असतेच पण आपल्या कामासंबंिीही असते.
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म्हणजेच व्यधिधवकासाबरोबरच कायव धवकास िेिील धततकाच महत्त्वाचा. कायव धवकास
म्हणजे कायव कत्याांचा, मागव िधशव कांचा गट धकतीही कमीअधिक झाला धकं वा अन्य काहीही
अडचणी आल्या तरी ठरवलेले काम ध्येयाच्या धिशेने चालू ठेवणे. मला कायम आठवतो
२००९ सालचा गणेशोत्सव. त्यावषी स्वाईनफ्लूची साथ आली होती, त्यामळ
ु े सामाधजक
िान जपून नेहमीप्रमाणे धमरवणक
ु ीत बचीनत्ृ याची पथके नसतील असा धनणव य घेण्यात
आला. मग अशावेळी संघटनासाठी मोठी संिी असलेला वािकगटाचा िैनंधिन सराव बंि
होणार होता. प्रमि
ु ांच्या गटाला काही हे पटले नाही व मग सचु ले आपण एकत्र येऊन
आयवु ेधिक िपु ाची धनधमव ती व प्रसार करायचा जेणेकरून तेव्हाच्या प्रश्नावरही काही
प्रमाणात उपाय होऊ शकला असता. या धनणव यामळ
ु े त्या काळासाठी कायव धवकासही
धनधितच घडला असे म्हणता येईल.
या सगळ्या वषाव तली अजून एक महत्त्वाची धशकवण म्हणजे सहधवचारात्मक नेतत्ृ व
पद्धती. प्रमि
ु म्हणून काम करताना एिाद्या धनणव याच्या बाबत आपल्या गटातील सवव
सिस्यांच्या समोर आिी प्रस्ताव मांडायचा त्यानंतर प्रत्येकाचे त्याबद्दल मत घ्यायचे
आधण मग सवव बाजूने धवचार करून धनणव य घ्यायचा. आपण धिलेल्या मतापेक्षा काही
वेगळा धनणव य प्रमि
ु ाने घेतला असला तरीही नंतर आपले मत धवसधजव त करून गटाचा
धनणव य म्हणनू तो स्वीकारायचा.
यवु ती धविाग हा एक नस
ु ता धविाग नसून मनापासून काम करत गेलो तर नेतत्त्ृ व
धवकसनाची संस्था आहे असं वाटतं. मध्यंतरी एक अकरावीतली यवु ती िेटायला आली
होती. आमच्या गप्पांत ती म्हणून गेली की मी बघत असते, मलाही तम्ु हा मोठ् या
तायांसारिं काम करत राहायचं आहे आधण हेच लहान मल
ु ींनाही धशकवायचं आहे. प्रमि
ु
म्हणून आपल्याला आणिी काय हवं असतं? आपल्यातली प्रेरणा इतरांपयांत पोचवणे
हेच तर नेतत्ृ वगणु ातील महत्त्वाचे वैधशष्ट्य!
लेधखका : केतकी धशंद े
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प्रबोधिनीत यायचे
समर्थ व्िावया!
ज्ञान प्रबोच्िनीमध्ये युवती िांघटन आच्ण नेतृत्वच्वकिनाचे काम शहरी आच्ण
ग्रामीण दोन्ही भागाांतील च्कशोरी (शालेय वयोगट) आच्ण युवती (महाच्वद्यालयीन
व प्रौढ वयोगट) याांछयािाठी चालते. अशा कामाछया च्नच्मत्ताने घेतलेल्या
अनभु वाांमिून नेतृत्व घडत जाते. अशा उपक्रमाांमध्ये प्रत्यक्ष काम करणाऱ्या तीन
कायवकत्याांचे अनभु व या लेखात बघयू ा...

१. प्राची बनिोडे
(िमन्वयक, च्कशोरी च्वकाि उपक्रम, ज्ञान प्रबोच्िनी, हराळी.)
“२०१५-१६ ला १० वी नंतर लगेचच कृषी धडप्लोमा करण्याच्या धनधमत्ताने मी हराळी
प्रबोधिनीच्या कृषी धवद्यालयात आले. धडप्लोमाला धशकत असताना ‘धकशोरी धवकास’
उपक्रमाच्या काही सत्रांमध्ये अिून-मिून सहिागी होत होते. ५ वी ते १० वीच्या
वयोगटात होणार्या मानधसक, शारीररक, बौधद्धक बिलांना योग्यपणे सामोरे जाणे,
धकशोरींना स्वतःची ओळि होणे, त्यांना धशकण्याची प्रेरणा धमळणे, त्यांना स्वतःचे धनणव य
स्वतः घ्यायला धशकवणे, ही धकशोरी धवकास उपक्रमाची उधद्दष्टे आहेत.
कामाला सरुु वात के ल्यावर असे लक्षात आले की, कुटुंबामध्ये मल
ु ींचा संवाि कमी
आहे. त्यांच्यासाठी सगळे धनणव य िसु रे कोणीतरी घेते, मग ते धनणव य धकतीही महत्त्वाचे
असोत. मख्ु य म्हणजे लग्न जरी लवकर झाले तरी घरात सगळे वेळेवर धमळत आहे हे परु स
े े
आहे, असे अनेकींना वाटते. या पधलकडे या मल
ु ी काही पहातच नाहीत. धकशोरी
धवकासच्या माध्यमातून मल
ु ींशी मैत्री करून या गोष्टींमध्ये बिल करता येईल असे वाटले
आधण त्यातून कामाला जास्त चांगली सरुु वात झाली.
मी आजूबाजूच्या शाळांमध्ये सत्र घ्यायला जायचे. मल
ु ींना मी तमु ची ताई आधण मैत्रीण
आहे हे कळायला बरेच प्रयत्न करावे लागले. नेहमीच्या वेळेधशवायही मी त्यांच्यासोबत
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िेळायला थांबायला लागले, त्यांच्या घरी जायला लागले, त्यांच्या घरच्यांशी
बोलायला सरुु वात के ली. त्यामुळे हळूहळू मल
ु ींचा आधण गावातील पालकांचा धवश्वास
बसला. मल
ु ींच्या वैयधिक िेटीमध्ये त्यांच्याशी बोलताना असे जाणवायचे की त्यांना
िरपूर गोष्टी करायच्या असतात, पण संिी आधण सकारात्मक वातावरण धमळत नाही.
सास्तूर गावात असा एक अनिु व आला. धतथे आठवीतली एक मल
ु गी गळ्यात मंगळसूत्र
घालून यायची. पधहले काही धिवस मी धतच्याशी याबद्दल बोलणे टाळायचे. एकिा ती
येऊन मला म्हणाली, “ताई मी पढु च्या वषी सत्राला येऊ शकणार नाही, कारण मला
धिवस गेलेत”. धतचे लग्न कोणत्या पररधस्थतीत झाले आहे, धतच्यावर होणारे शारीररक
आधण मानधसक पररणाम, धतला होणारा त्रास हे वगाव तल्या सवव मल
ु ी आधण मी, आम्ही
सगळ्याजणी बघत होतो. याधवषयाबद्दल जागतृ ी करणे हे आपले काम आहे याची जाणीव
धतने आम्हाला करून धिली. यानंतर बालधववाहाचे िष्ु पररणाम यासारिे धवषय सत्रांमध्ये
घ्यायला आम्ही सरुु वात के ली.
िल अिे ि टते, जर िल
ु ींन आजूब जूल घडण ऱ्य गोष्टींची ज णीि अिेल
आवण त्य िर कृती करण्य ची इच्छ अिेल तर हे क ि कोणीही वशक्षण ि भां ळू न
करू शकते. धकशोरींना वेगवेगळे अनिु व घेतल्यानंतर असे वाटू लागले की, आपणही
सत्र घेणार्या ताईसारिे होऊ शकतो का? त्यामळ
ु े सत्रांमिून आम्ही मल
ु ींना नेहमी
सांगतो की हे तर तम्ु ही करू शकताच पण तम्ु हाला यापढु चीही स्वप्ने बघता येतील. मग
आम्ही ज्यांच्या मनात अशी इच्छा धिसून येते त्यांना छोट् या छोट् या कामात मितीला
घ्यायला लागतो. त्यातूनच आज वेगवेगळ्या गावांमध्ये प्रतीक्षा, रेणक
ु ा, प्राची, आरती,
प्रधतिा, स्नेहल, धिव्या, वैष्णवी, लक्ष्मी, नीता, स्नेहा, सोनाली अशा आता ‘यवु ती’
झालेल्या आिीच्या धकशोरी कामामध्ये उत्साहाने सहिागी होत आहेत, आधण हेच
धकशोरी धवकास मिून धिल्या जाणार्या अनिु वांचे यश आहे.
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२. भारती खािबागे (नेतृत्वच्वकिन प्रमख
ु , स्त्री शक्ती प्रबोिन, ग्रामीण)
१९९२-९३ सालापासून वेल्हे िागामध्ये प्रबोधिनीचे बचत गटांचे काम सरू
ु आहे.
आज हे काम फि बचत गटांपरु ते मयाव धित न राहता आरोग्य, स्वयंरोजगार, धशक्षण
अशा अनेक धिशांनी चालू आहे. २०१४-२०१५ सालापासून प्रबोधिनीच्या आंबवणे
कें द्रात नवधिशा बैठक घेणे सरू
ु झाले. नवधिशा बैठक गावपातळीवर मधहलांची
नेतत्ृ वधवकसनासाठी बैठक म्हणून घेतली जाते. या बैठकीच्या माध्यमातून त्यांना
धवधवि प्रकारचे काम स्वतः प्रत्यक्ष करून बघण्याची संिी धनमाव ण करून धिली जाते.
गेली काही वषे नवरात्र मेळावे घेत आहोत. गावातील मधहलांना घराबाहेर पडायची,
व्यि व्हायची संिी धमळणे, त्यांच्यामध्ये मोकळे पणा येणे हा या मेळाव्यांचा मख्ु य हेतू.
िेळ, िाद्यपिाथाांच्या स्पिाव , त्यावर बक्षीस म्हणून साडीवाटप, असे या मेळाव्यांचे
स्वरूप असायचे. सहसा पण्ु यात बैठकी-चचाांसाठी जमणारा मख्ु य कायव कत्याांचा गट
मेळाव्यांचे धनयोजन करायचा, परंतु यावषी नवधिशा बैठकीमध्येच मेळाव्याची चचाव
होऊन धवषय ठरले. ज्या मधहला सातत्याने गावांमध्ये काम करत आहेत, त्यांना
गावांतील प्रश्न धिसू लागले आधण त्यानस
ु ार बैठकीत चचाव होऊ लागल्या. २०२१च्या
मेळाव्यात मधहलांची रितपासणी धशधबरे घेऊन, ज्या मधहलांचे HB जास्त आहे त्यांना
मेळाव्यात बक्षीस म्हणून साडी द्यावी व सत्कार करावा असे ठरले. यावषी ५०
गावांमध्ये मेळावे झाले. त्यामध्ये ५५० मधहलांची आरोग्य तपासणी झाली. ज्यांचे HB
कमी होते अशा मधहलांना पढु ील उपचारासाठी करंजावणे ग्रामीण रुग्णालयात पाठवले.
नेतृत्ि च्य अनर्ु ांग ने ि तत्य ने िवहल िां ध्ये क ि के ल्य िर हळू हळू अशी ज गतृ ी
वििून येऊ ल गली. त्य चां ी विच र करण्य ची क्षित ि ढली, त्य नि
ु र त्य
वनयोजन आवण प्रत्यक्ष कृती कर यल ल गल्य अिे वििते आहे. या वषी मधहलांनी
आणिी पढु चे पाउल टाकले. िरवषी िेणगीतून साड् या धमळत आधण याच साड् या
मेळाव्यात बक्षीस म्हणनू धिल्या जात. परंतु या वषी पूरग्रस्तांना मित म्हणनू गावांतील
मधहलांनीच स्वतःहून धनणव य घेऊन साड् या व िान्य आंबेजोगाई येथे पूरग्रस्तांना धिले.
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“िरवेळीच घेण्यापेक्षा िेता ही यावे, आपण ही मित करावी” असा धवचार मधहला करू
लागल्या आहेत. सामाधजक प्रश्न व आरोग्याधवषयी या मधहलांची जागरूकता वाढली आहे.
इतरांपक्षे ा या मधहला नेतत्ृ वाच्या दृष्टीने आता उठून धिसू लागल्या आहेत व धमळे ल धतथे
कामाची संिी घेऊ लागल्या आहेत.’

३. िािना िेच्ठया (िांवाच्दनी च्वस्तार, स्त्री शक्ती प्रबोिन, शहरी)
स्वतःबद्दल अधिक समजून घेण्यासाठी बरेचिा स्वतःच्या पलीकडे बघायला
सरुु वात करावी लागते, कक्षा रुंिावत न्यायला लागतात. हे माझ्याबाबतीत घडण्यासाठी
संिी मला धमळाली ती एका पत्राद्वारे. मल
ु ीच्या ज्ञान प्रबोधिनीतील प्रवेशाबरोबरच पालक
म्हणून मलाही प्रबोधिनीमध्ये येण्यासाठीचे एक पत्र आले. मनात उत्सक
ु ता, कुतूहल अशा
संधमश्र िावना घेऊन मी प्रबोधिनीत आले. याआिी कौटुंधबक कारणाधशवाय मी फारशी
बाहेर जात नव्हते. इथे मला धवधवि क्षेत्रात पिवी घेतलेल्या, स्वतःचा व्यवसाय, नोकरी
असणार्या तर कौटुंधबक जबाबिार्या असल्यामळ
ु े स्वतःहून घरी वेळ िेणार्या मैधत्रणी
िेटल्या. या धठकाणी नेहमीच्या धवषयांपेक्षा वेगळी म्हणजेच चालू घडामोडींवर, सामाधजक
पररधस्थतीवर, स्वयंधवकासावर चचाव होते असे लक्षात आले. मधहन्यातून एकिा िेटायचे
ठरधवल्यानंतर वेळ, धवषय, विे , धठकाण, बैठक व्यवस्था, धनरोप िेणे या कामांबरोबरच
प्रबोधिनीच्या पद्धतीप्रमाणे पद्य म्हणणे अशा गोष्टी आम्ही करू लागलो. यामध्ये अनेक
वेळा अचानकपणे बिल होत तेव्हा काही धनणव यही घ्यावे लागत होते. प्रमि
ु ांकडे पाहून
आम्ही कळत नकळत अनेक गोष्टी धशकत होतो. जब बि री कोणत्य ही प्रक रची अिो
अर्ि कोणतेही क ि अिो, नेहिीच तत्परतेने पुढ क र घेणे ही क यूपद्धती
आिच्य ही अांगिळणी पडू ल गली.
शहरी िागातील अशा एकत्र जमणार्या प्रौढ यवु तींच्या या गटाचे संवाधिनी असे
नामकरण आम्हीच के ले. हळूहळू गटातील चचाव , संवाि वाढत होता. एकत्र येऊन अजून
काहीतरी करता येईल असा धवचार करून धवधवि उपक्रमांना सरुु वात के ली.
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पण्ु यात व पण्ु याबाहेर अनेक शाळांमध्ये यासाठी आम्ही जात होतो. घरातून
धिवसिर सामाधजक कामासाठी बाहेर पडणे, अशा गोष्टी स्वतःला -कुटुंबातील
सिस्यांना समजावून सांगणे हा माझ्यासाठी टधनांग पॉइंट होता. आपण घरात नसलो तर
काय होईल? असे वाटत होते. तू घरात नसताना आम्ही जबाबिारी घेतो अशी उस्फुतव
प्रधतधक्रया सवाांकडून आली व मी धनिाव स्तपणे काही तासांसाठी तरी बाहेर पडू लागले.
येथे मला स्वतःला धसद्ध करण्याची, क्षमता ओळिण्याची संिी धमळाली असे
वाटते. मला आठवते, संवाधिनीचा पधहला अभ्यास िौरा गडधचरोली येथे गेला होता.
तेव्हा मल
ु ांना सोडून एवढे धिवस कसे जायचे? या प्रश्नाचे उत्तर मी स्वतःला िेऊ शकले
नव्हते. मात्र त्यानंतर अनेक अभ्यास िौरे, अगिी अठरा धिवसांचा ईशान्य िारत
अभ्यास िौराही मी अधतशय आनंिाने के ला. असे हळूहळू एक एक पाऊल पढु े टाकत
स्वतःचा प्रवास मी पासून आम्ही पयांत होत होता. संघटन म्हणजे काय हे यातून
कळायला लागले.
संवाधिनी सिस्यांची संख्या हळूहळू वाढत होती. सािळी तयार होत होती.
प्रबोधिनीतील धवधवि कायव क्रमांना आम्ही उपधस्थत राहावे असे सचु वले जात होते.
अशा कायव क्रमांना उपधस्थत राहण्याचे थोडे िडपण आम्हाला येत होते. ज्येष्ठ कायव कते
स्वतःहून आमच्याशी संवाि साितात हे पाहून काहीसे आियव वाटले. यामळ
ु े आम्ही
प्रबोधिनीबरोबर िूप चांगल्या पद्धतीने जोडल्या जाऊ लागलो. आम्हाला काय वाटते
असे मत हळूहळू मांडण्याचे िाडस आम्ही करू लागलो. आत अिे ि टते की हेच
नेतृत्ि प्रवशक्षण होते क ? कारण यामळ
ु े च आम्ही लहान-लहान जबाबिार्या स्वतःहून
घेत होतो.
पढु े आिरणीय संचालकांनी "तम्ु ही संवाधिनीची (शहरी मधहलांसाठी काम करणारा
गट) जबाबिारी घेऊ शकता" असे सचु धवले. आत्तापयांत लहान-लहान जबाबिार्या घेत
आत्मधवश्वास वाढला होता. थोडा धवचार करून समन्वयक म्हणनू जबाबिारी घेण्यास
मी होकार धिला. एकत्र काम करणार्या सिस्यांमिील कोणीतरी समन्वयक होते तेव्हा
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त्याचा स्वीकार करणे काहीवेळेस कठीण होऊ शकते. काही नाजूक प्रसंगांनाही त्यामळ
ु े
सामोरे जावे लागले. मात्र हा नेतत्ृ वाचा एक िाग आहे असे लक्षात आल्यामळ
ु े कामाची
गती सांिाळू शकले. प्रबोधिनीमिील एक वालय नेहमीच मागव िशव क ठरते. ते म्हणजे
"जेव्हा तम्ु ही प्रमि
ु पिी असता, तेव्हा प्रमि
ु म्हणनू वागणे व जेव्हा कायव कते असता तेव्हा
कायव कत्याांच्या िूधमके त राहणे आवश्यक असते.“
माझ्या आयष्ु यात प्रबोधिनी नसती तर? असा प्रश्न आता येऊ शकत नाही. या
प्रवासामध्ये प्रत्येक व्यिीमध्ये नेतत्ृ व गणु असतो याची जाणीव नलकीच झाली. मला
जशी संिी धमळाली, माझ्यातील क्षमतांना वाव धमळाला अशा अनेक संिी अनेक
मधहलांपयांत उपलब्ि करून द्याव्यात या उद्देशाने धशरूर येथे तीन वषाव पूवी संवाधिनी
गटाची सरुु वात झाली. "धशरूरला तम्ु ही जरा जपूनच या बरं का. येथे पण्ु यासारिे
व्याख्यान िेऊन चालणार नाही." अशी समज मला पधहल्या काही धिवसांतच धमळाली
होती. अधतशय शांतपणे, धवचारपूववक धशरूर गावाच्या मानधसकतेचा धवचार करून येथे
कामाला सरुु वात के ली. आपले एक टलका जरी कोणाशी जमत असेल तरी कामाला
सरुु वात करावी हा मंत्र येथे सतत आठवत राधहला. कुटुंबाला सवाव धिक प्रािान्य िेणार्या,
डोलयावरून पिर घेण्याची रीत असणार्या मधहलांना संवाधिनी आवडू लागली आहे.
स्थाधनक कायव कत्याांमध्ये बद्ध
ु ीला िाद्य धमळत असल्याने उत्साह धनमाव ण झाला आहे.
एक सहजपणे सरुु झालेला वैयधिक प्रवास कालांतराने व्यिीसमूहाच्या समावेशाने
वद्ध
ृ ींगत होत गेला, समद्ध
ृ होत गेला, नव्या नव्या धिशाही गवसू लागल्या. आता “मी” ते
“आम्ही” हेच सूत्र समोर ठेऊन मागव क्रमण करत राहायचे हेच ध्येय बनले आहे.
शालेय गटातील नेतृत्व दवकसनासाठी होणारा
प्रबोणधनीतील एक महत्त्वाचा उपक्रम म्हणजे अग्रणी
योजना.. शालेय वयात ज्यांनी या योजनेद्वारे नेतृत्वाचे
अनुभव घेतले, अशा युवतींचे त्यादवषयीचे अनुभव
वाचण्यासाठी सोबतचा क्यू आर कोड स्कॅ न करावा
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शब्दकोडे

उभे - १. मानवी सं गणक नावाने प्रणसद्ध, २. अंतराळात जाणार्या भारतीय वं शाची
पदहली मदहला, ३. १९३६ साली दवमान चालवणार्या पदहल्या भारतीय मदहला (तेही
साडी नेसून), ४. भारतातील पदहल्या मदहला णशणक्षका, ५. कृ दत्रम पायाने एवरेस्ट आणण
दकलीमांजारो णशखर चढाई करणार्या जगातील पदहली अपं ग व्यक्ती, ६. भारतीय पोणलस
दलातील पदहल्या मदहला IPS अणधकारी, ७. आसामची धावपटू णजने वयाच्या १८व्या
वषी दवश्व पाररतोदषक णजं कले, ८. जगातील सातही बॉक्सं ग दवश्वस्पधाांमध्ये पदक
पटकावले, ९. कोकाकोला या बहुराष्टरीय कं पनीच्या दवरुद्ध यशस्वी सत्याग्रह करणारी
आददवासी मदहला, १९. खूब लडी मदािनी वह तो…
आडवे - ३. भारत कोदकळा, ४. ८००० वडाची झाडे लावणारी, १०. णचपको
आं दोलनातील आघाडीच्या नेत्या, ११. मणणपूरच्या आयनि लेडी, जगातील सवाित दीघि
अन्न सत्याग्रह १६ वषे चालवणार्या, १२. १९८८ साली या भारताच्या प्रथम प्रवासी रेल्वे
चालक बनल्या, १३. वयाने सगळ्यात लहान शांततेचे नोबेल पाररतोदषक दवजेती, १४.
दप्रयदणशिनी...., १५. अनाथांच्या आई, १६. दमसाईल वूमन ऑफ इंदडया, १७. भारताच्या
पदहल्या आणण एकमेव मदहला राष्टरपती, १८. पदहल्या भारतीय मदहला डॉक्टर.

शब्दकोडे सोडवताना ज्या चौकटीत क्रमांक ददलेला आहे,
त्या चौकटीत पदहले अक्षर व त्यानुसार उभा दकं वा आडवा
क्रम लावावा.
(शब्दकोडे दनदमिती : वीरजा कामठे )

स्त्री आधि नेतत्ृ व
स्त्री-नेतृत्वापेक्षा इच्तहािात परु
ु ष-नेतृत्वाची कै क पटीने अच्िक उदाहरणे आहेत.
अिे का? च्स्त्रयाांमध्ये नेतृत्व गण
ु अभावानेच अितात का? की अजून काही कारणे
अिू शकतात? त्याांना नेतृत्व जमू शकत नाही का? अशा च्वच्वि प्रश्ाांवर जगभरात
िांशोिकाांनी काम के ले आहे. या लेखातून अशा अनेक िांशोिनाांमिनू काय िमोर
आले ते जाणून घेऊया..
“We still think of a powerful man as a born leader and a powerful
woman as an anomaly”.
- Margaret Atwood
कॅ नडाच्या सप्रु धसद्ध लेधिका कवधयत्री सामाधजक कायव कत्याव मागाव रटे अटवूड
म्हणतात, “आपण ताकिवान परुु षाला नेता समजतो, तर ताकिवान स्त्रीला मात्र
अपवाि!” हे धविान चक
ु ीचे आहे असे आपल्याला िधचतच वाटेल कारण िारतात
राजमाता धजजाबाई, अधहल्याबाई होळकर, झाशीची राणी लक्ष्मीबाई, इंधिरा गांिी,
कल्पना चावला, मिर तेरस
े ा, मेिा पाटकर ही आधण अशी अनेक स्त्री नेतत्ृ वाची उिाहरणे
आपल्याला माहीत आहेत. ही उिाहरणे नेतत्ृ वाचीच असली तरी तीिेिील लोकसंख्येचे
प्रमाण बघता अपवािाने व तरु ळकच आढळतात असेच म्हणायला लागेल.
Eagly (North Western University येथे मानसशास्त्राच्या प्राध्याधपका) यांच्या
संशोिनपर लेिानस
ु ार समान नेतत्ृ वगणु असूनही धस्त्रयांना परुु षांपेक्षा कमी लेिले जाते.
धस्त्रयांनी त्यांची वंशपरंपरागत नेमलेली कामेच करावीत, अशी अपेक्षा करण्यात आली
आधण नेतत्ृ व हे त्यापैकी एक काम नलकीच नव्हते. या Eagly यांच्या १९८७ च्या
संशोिनाच्या पाश्वव िूमीवर अजून िोन धनवडक संशोिनपर लेिांचा संििव घेऊन स्त्रीनेतत्ृ वासंििाव त काही ठळक मद्दु े पाहूयात.
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संयि
ु राष्रसंघात ‘नेतत्ृ वातील धवधविता’ या धवषयावरील आपल्या कामासाठी
नावाजलेल्या धचधकत्सक मानसशास्त्रज्ञ (clinical psychologist) जीन लाऊ धचन
(Jean Lau Chin) यांनी ‘Women in Leadership’ (2007) या संशोिनपर
लेिात अमेररके तील स्त्री नेतत्ृ वाच्या बाबतीत मांडलेले काही मद्दु े आपण लक्षात
घेऊयात.
१. धवधवि कायव क्षेत्रात धस्त्रयांची संख्या जरी वाढलेली असली तरी, उच्चधशक्षण संस्था,
राजकीय क्षेत्र, महामंडळे येथील नेतत्ृ वात धस्त्रयांचे प्रधतधनधित्व कमीच आहे.
२. धवधवि माध्यमांमध्ये स्त्री-नेत्यांचा उल्लेि त्यांच्या नेतत्ृ वगणु ांपेक्षा त्यांच्या
पेहरावावरुन जास्त के ला जातो.
३. "स्त्रीत्व" ही ििु ारी तलवार आहे. जास्त स्त्रीसल
ु ि असणे म्हणजे एक तर नाजूक
आधण िावधनक धकं वा िूतव आधण चलाि असणे असे समजले जाते.
४. िरं तर नेता स्त्री असो वा परुु ष, नेतत्ृ वास लागणारे गणु तेच असतात. जसे
कौशल्य, पढु ाकार घेणे, स्फूधतव िायक, िूरिशी इ.
५. धस्त्रया या प्रेमळ, मायाळू, परस्परसंबिं जपणार्या असल्यामळ
ु े त्यांनी कमव चारी,
पररचाररका याप्रकारची कामेच करावीत असे गहृ ीत िरले जाते.
६. ‘सूट आधण टाय हा पेहराव धजथे राज्य करतोय धतथे स्त्रीसल
ु ि कपडे नेतत्ृ वाला
कसे साजेसे धिसतील?’, हा प्रश्न उपधस्थत झाला.
७. धस्त्रयांचा कोमल पण उच्च स्वर हा परुु षांच्या ककवश िरिलकम आवाजइतका
प्रिावी असू शकत नाही, हा ही स्त्रीचे नेतत्ृ व नाकारणारा आणिी एक मद्दु ा.
८. परुु ष नेत्याचा स्पष्टविे पणा हा सडेतोडपणा म्हणून बधघतला जातो, तर स्त्री
नेत्याचा स्पष्टविे पणा उद्धटपणा म्हणून उल्लेिला जातो.
९. धस्त्रयांसाठी कायाव लय आधण घरकामाचा समतोल, काळजीवाहू जबाबिार्या, तसेच
एका स्त्रीकडून असलेल्या अपेक्षा, या परुु षांपक्षे ा िूप जास्त आहेत. यामळ
ु े च एकापेक्षा
जास्त िूधमका धनिावण्याच्या गंत्ु यात नेतत्ृ वाची जबाबिारी १००% धनिावणे हे स्त्रीला
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आव्हानात्मक होते. कामावरच्या आधण घरच्या लोकांच्या काळजीवाहू अपेक्षांच्या
ओझ्यामळ
ु े स्त्रीला ताण सहन करावा लागतो, अशावेळी "उत्तम स्त्री आधण उत्तम नेता"
िोन्ही बाजू प्रिावीपणे मांडणे तारेवरची कसरत होते.
नेतत्ृ वधवषयक अमेररके तील संशोिनावर नोंिवलेली वरील धनरीक्षणे व धनष्कषव
आपल्याला बहुतांशी वेळा िारतीय समाजाचेच प्रधतधबंब वाटतात. आधण म्हणून
िारतीय तज्ज्ञ या धवषयावर काय म्हणतात हे समजून घेण्यालाही महत्त्व आहे. िारतीय
संशोिनापैकी ज्ञान प्रबोधिनी संस्थेच्या वाच. वधनता पटविव न यांनी धलधहलेला
Exploration into Personality of Indian Women Leaders (Patwardhan,
1999) हा संशोिनलेि स्त्री-नेतत्ृ व या धवषयावर अधिक प्रकाश टाकतो. त्यातील
महत्त्वाचे मद्दु े पढु ीलप्रमाणे१. स्त्री-नेत्यांमध्ये प्रित्ु व आधण चांगला प्रिाव हे गणु जास्त धिसून आले.
२. लवधचकता आधण सामाधजक उपधस्थती या बाबी कमी धिसल्या.
३. काही धठकाणी त्या स्वतःची मते मांडण्यात संकोच करत होत्या.
४. त्या स्पष्टवलत्या नव्हत्या.
५. ९०% धस्त्रया वंशपरंपरागत सामाधजक मूल्ये जपणार्या होत्या.
धवचारात घेतलेल्या िोन लेिांतील संशोिनांचा धवचार के ल्यावर असे वाटते की
एकधवसाव्या शतकात हे धचत्र काही प्रमाणात बिलत आहे. शहरी िागात तरी बर्याच
कामांसाठी शारीररक श्रमांपक्षे ा मानधसक धकं वा तांधत्रक कौशल्यांची गरज िासू लागली
आहे. एकाधिकारशाही धकं वा हुकूमशाही नेतत्ृ वापेक्षा सवव समावेशक नेतत्ृ व हे जास्त
गरजेचे असणार आहे. िि ांन ििजून घेण्य ची, वनणूय प्रवियेत िि ांन िि विष्ट
करण्य ची, आश्व िक िांि ि ि धण्य ची वस्त्रय चां ी शैली ििूिि िेशक नेतत्ृ ि
ज स्त प्रभ िीपणे करू शके ल अिे आम्ह ल ि टते. तसेच कमव चार्यांच्या कामाचा
आधण कुटुंबाचा समतोल रािण्यास स्त्री नेतत्ृ वच जास्त प्रिावी असेल. २१ व्या
शतकातील नेता त्याच्या कमव चार्यांना परस्पर धहतासाठी काम करण्यास प्रवत्त
ृ करणारा
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हवा आधण स्त्री हे जास्त उत्तम पद्धतीने करू शकते.
आधण म्हणूनच 'स्त्री नेतृत्ि करू शकते क ?' य वनरर्ूक प्रश्न पेक्ष अवधक
अर्ूपूणू प्रश्न विच रण्य ची गरज आहे.
उिाहरणाथव ,
१) कुठल्या प्रकारच्या कामांमध्ये स्त्री नेतत्ृ व जास्त पररणामकारक असू शके ल?
२) कुठल्या कमव चार्यांना कुठली नेतत्ृ व शैली जास्त समपव क असेल?
३)आपल्या संस्थेत स्त्री आधण परुु ष ्ांना नेतत्ृ वाच्या समान संिी कशा िेता येतील?
४) नेतत्ृ वाच्या संकल्पना धलंग िेिाच्या पलीकडे कशा मांडता येतील?
५) धस्त्रयांमध्ये असे कोणते नेतत्ृ वगणु आहेत जे परुु षांमध्ये नाहीत?
अन्य धठकाणचे संशोिन काय सांगते, हे या लेिाच्या धनधमत्त तपासलेले नाही. पण
तरी एका अमेररकन व एका िारतीय संशोिनाच्या संििाव त जे लक्षात आले, त्यावरून
असे वाटते की स्त्री-नेतत्ृ वाच्या बाबतीत असलेले धवचार बिलले पाधहजेत. हे
संशोिनपर लेि जरी गेल्या िोन िशकातील असले तरी आजच्या घडीला हे धचत्र फार
बिललेले धिसून येत नाही. नेतत्ृ वाची क्षमता असलेल्या स्त्री-परुु ष प्रत्येकाला
नेतत्ृ वाच्या संिी समान पद्धतीने धमळायला हव्यात, यासंबिं ी धवचार व्हायला हवा.
व्यिी म्हणून, संस्था म्हणून, समाज म्हणून सगळ्यांनी एकधत्रतपणे प्रयत्नपूववक काम
करणे महत्त्वाचे. नेतत्ृ व करणारी व्यिी स्त्री आहे का परुु ष, यापधलकडे जाऊन
नेतत्ृ वाला आवश्यक गणु ांचा धवचार करायला लागलो की धस्त्रयांनी नेतत्ृ वास पात्र व्यिी
म्हणून कोणत्या गणु ांची जोपासना करायला हवी आधण कोणत्या पैलूंची सिु ारणा
करायला हवी हे लक्षात येईल. येत्या काळातील संशोिन हे अधिक समावेशक व
सकारात्मक धनष्कषव िशव धवणारे ठरेल अशी आशा करूया!.
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आजीवन सेवारत ‘दग
ु ाथ’
एखादी गोष्ट करायचीच अिे ठरवले की ते
त्यािाठी लागेल ते िवव करायची तयारी
ठेवायला लागते. अनेक मच्हलाांनी
‘पच्हलेपणाछया कौतुकािोबत येणारी आव्हाने
स्वीकारून ठाम वाटचाल के लेली च्दिते, ती
त्याांछयातल्या आत्मच्वश्वाि व इछिाशक्तीमळ
ु े ..
दगु ावबाई देशमख
ु हे भारतीय इच्तहािातले
अिेच एक तुलनेने अप्रकाच्शत नाव! या
लेखातून त्याांछयाच्वषयी जाणून घेऊया.
“स्वातंत्र्यप्रेमाने ओतप्रोत िरलेल्या आधण स्वतंत्रतेच्या यज्ञात शौयाव ची आहुती
वाहणार्या िारतमातेच्या असंख्य कन्या म्हणजे िेशाचा अधिमान! िारतीय
स्वातंत्र्याची यशस्वी पंच्याहत्तरी गाठताना िारतमातेच्या लेकींनी गाजवलेली धकती
डोळ्यांसमोर आल्याधशवाय राहत नाही. यातीलच एक स्वातंत्र्य, न्याय व समाजसेवचे े
व्रत स्वीकारलेली रणराधगणी म्हणजे आंध्रकन्या िगु ाव बाई िेशमि
ु . स्वातंत्र्य चळवळ,
कायिेतत्व, लेिन आधण समाजसिु ारणा अशा चतरु गं ी क्षेत्रात आपला ठसा
उमटवणार्या िगु ाव बाई म्हणजे फळाची अपेक्षा न करता लोकधहतासाठी आपले आयष्ु य
झोकून धिलेले महान नेतत्ृ व!
िगु ाव बाई ंचा जन्म १५ जल
ु ै १९०९ रोजी आंध्रप्रिेशातील गोिावरी निीच्या पूवव
धकनार्यावरच्या राजमंद्रु ी धजल््ात झाला! आई कृष्णावेम्मा आधण वडील श्री. बीवीएन
रामाराव यांच्या छत्रछायेिाली वाढलेल्या िगु ाव ला समाजसेवेचे बाळकडू घरातूनच
धमळाले. सामाधजक धवषमतेबाबत धतच्या मनात चीड होती. धवशेषत: त्या काळी
प्रचधलत असलेली िेविासी पद्धती आधण मधु स्लम मधहलांमध्ये असलेली जाचक बरु िा
पद्धती धतला अधतशय धनंिनीय वाटायची.
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१९२१ च्या एधप्रलमध्ये
गांिीजी
आंध्रप्रिेशातील
काकीनाडा येथे िेट िेणार
असल्याचे धतला कळले. ही
संिी घेऊन िेविासी आधण
मधु स्लम मधहलांची गांिीजींच्या
बरोबर िेट घडवून आणायची असे १२ वषाव च्या िगु ाव ने ठरवले. गांिीजींना िेटल्यावर
या िेविासी आधण मधु स्लम िधगनी जन्ु या जाचक चालीरीती सोडून िेतील अशी धतला
मनोमन िात्री वाटत होती. काकीनाडाच्या टाऊन हॉलमध्ये गांिीजींच्या िेटीची तयारी
सरू
ु होती. िगु ाव त्या कायव क्रमाच्या आयोजकांना िेटली आधण धतने िेविासींशी
बोलण्यासाठी गांिीजींचा फि १० धमधनटांचा वेळ द्यावा अशी धवनंती के ली. पण धतच्या
वयाकडे बघून त्यांनी साहधजकच धतच्या धवनंतीकडे िल
ु व क्ष के ले. पण आपल्या
संकल्पावर ठाम असलेल्या िगु ाव ने धतचा हट्ट सोडला नाही. आयोजकांनी धतला धपटाळून
लावण्यासाठी रु. ५०००/- रकमेची िेणगी जमवण्याची अट घातली. ही अट ती पूणव
करू शके ल असे त्यांना अधजबातच वाटले नाही. पण िगु ाव ने हार मानली नाही.
धतने आपल्या िेविासी मैधत्रणींच्या सोबत चचाव के ली. गांिीजींच्या स्वातंत्र्य
लढयाबद्दल, त्यांच्या िधक्षण आधिके तील कामाबद्दल त्यांना समजाऊन सांधगतले,
िेशििीपर गीते गाऊन िािवली आधण आपल्या या िेविासी मैधत्रणींच्या मितीने
५००० रुपये जमा के ले. शेवटी आयोजकांनी गांिीजींच्या वेळेतील ५ धमधनटे
िेविासींच्या बरोबरच्या संवािासाठी कबूल के ली. त्यानंतर प्रश्न आला तो जागेचा!
िेविासी आधण मधु स्लम मधहला टाऊन हॉलमध्ये सवव लोकांच्या समोर येणे शलय
नव्हते. िगु ाव ने मख्ु याध्यापकांशी बोलून आपल्या शाळे च्या आवारात हा कायव क्रम
घेण्याची परवानगी धमळवली. धिधटशांच्या काळात अशा प्रकारचे कायव क्रम घ्यायला बंिी
असूनही िगु ाव चा दृढधनिय बघून मख्ु याध्यापकांनी परवानगी धिली. २ एधप्रल
१९२१च्या धिवशी गांिीजी शाळे च्या आवारात आले. हजारो मधहला िशव नासाठी
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थांबल्या होत्या. पाच धमधनटासाठी ठरलेला संवाि त्या धिवशी अध्याव तासाहून अधिक
काळासाठी चालला. गांिीजींचे धहन्िी िाषण िगु ाव तत्परतेने तेलगु ु िाषेत िाषांतररत
करून सांगत होती. गांिीजींनी या कामाबद्दल िगु ाव चे कौतक
ु तर के लेच धशवाय त्यांचे
त्या धिवशीचे टाऊन हॉलमिील िाषण तेलगु मु ध्ये िाषांतररत करण्याचे कामही
धतलाच सांधगतले. त्यानंतर जेव्हा जेव्हा गांिीजी िधक्षणेत िौर्यावर आले तेव्हा िगु ाव ने
त्यांची ििु ाषी म्हणनू काम पाधहले.
काकीनाडाच्या प्रसंगानंतर गांिीजींकडून प्रेरणा घेऊन मद्रास प्रांतात असहकार
चळवळीचे नेतत्ृ व के ले. इंग्रजीच्या धनषेिाथव त्यांनी शालेय धशक्षण सोडले. याकाळात
त्यांना तीन वषाांचा तरू
ु ं गवास िोगावा लागला. कारावासात त्यांना धस्त्रयांवर होणारा
अन्याय स्पष्टपणे धिसून आल्याने िगु ाव बाई वधकलीचे धशक्षण पूणव करून स्वतंत्र
िारतातील यशस्वी कायिेपधं डता म्हणनू नावारूपास आल्या.
त्या वेळच्या प्रथेनस
ु ार रामाराव यांनी िगु ाव बाई ंचे लग्न वयाच्या ९ व्या वषीच लावून
धिले होते. पण वयाच्या १५ व्या वषी जेव्हा िगु ाव बाई ंना या धववाह बंिनाची जाणीव
झाली तेव्हा त्यांनी आपले पती सब्ु बाराव यांच्याशी बोलून स्वत:ला लग्नाच्या बंिनातून
सोडवून घेतले. आपल्या उत्तर आयष्ु यात त्यांनी िारतीय ररझव्हव बॅ ंके चे पधहले गव्हनव र
व स्वतंत्र िारताचे पधहले अथव मंत्री श्री. धचंतामण िेशमि
ु यांच्याशी धववाहगाठ बांिली.
आयष्ु यात अनिु वलेला चढउतारांचा िडतर प्रवास आधण समाजधहतासाठी
काहीतरी करण्याची अफाट इच्छा यामळ
ु े िगु ाव बाई मधहला व शोधषत वगाव च्या
उध्िारासाठी काम करू लागल्या. येईल त्या पररधस्थतीला सामोरे जात, अधनष्ट रूढींची
जळमटे पसु ून टाकत िगु ाव बाई िेशमि
ु नावाच्या नेतत्ृ वाने स्वतंत्र िारतात समानतेची व
न्यायाची मशाल पेटवली. स्वतःपासून सरुु वात करून एक कणिर आधण प्रगल्ि नेतत्ृ व
म्हणून नावलौधकक प्राप्त के लेल्या िगु ाव बाई ंनी आंध्र मधहला सिेची स्थापना के ली. तसेच
धनरक्षरता धनमव ूलन उपक्रम, बाधलका धहंिी पाठशाला असे धवधविांगी कायव क्रम हाती
घेतले.
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१९४७ साली स्वातंत्र्य
धमळाल्यानंतर स्थापन झालेल्या
संधविान सधमतीतील मोजलया
मधहला सिस्यांमध्ये िगु ाव बाईचां
समावेश होता. िारतीय राज्यघटनेत
समाजकल्याणधवषयक व धवशेषतः
मधहलांच्या हलकांसंबंिीच्या तरतूिी करण्यात त्यांनी महत्त्वाची िूधमका बजावली.
लोकप्रधतधनिी म्हणून संसिेत िगु ाव बाई ंनी आपल्या माधहतीपूणव व िणिणीत िाषणांतून
िबु व ल घटकांच्या धवकासासाठी आवाज उठवला. धनयोजन आयोगाच्या सिस्या
असताना त्यांनी १९५३ साली 'राष्रीय समाजकल्याण सधमती'ची स्थापना के ली.
लोकधहताचा प्रचंड ध्यास आधण अफाट धजद्द यांचा मेळ असलेल्या िगु ाव बाई आपल्या
योगिानामळ
ु े 'िारतीय समाजकायाव ची जननी' म्हणून ओळिल्या जातात. त्यांच्या
कायाव ची ििल घेत िारत सरकारने िगु ाव बाई ंना 'पद्मधविूषण' परु स्काराने सन्माधनत
के ले.
आपला संघषव मय आधण नाट् यपूणव जीवनक्रम िगु ाव बाई ंनी 'धचंतामण आधण मी' या
आत्मचररत्रात लेिनबध्ि के ला. धवसाव्या शतकातील या कतव त्ु ववान नेतत्ृ वाबद्दल
तम्ु हाआम्हाला फारशी माधहती नाही. मधहषासरु ाचा वि करणार्या धसंहावर आरूढ
असलेल्या िगु ेप्रमाणेच समाजजीवनात धन:स्वाथव िावाने आजीवन सेवेचे उिाहरण
घालून िेणार्या िगु ाव बाई आम्हाला वंिनीय आहेत. धकतीही संकटे आली तरी न
डगमगता आपल्या ध्येयाप्रत वाटचाल करत राहणार्या या महान व्यिीमत्त्वाला शतश:
नमन !
लेधखका : काधतथकी अरकल
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शीव िी ओलांडून जािार!
औपचाररक क्षेत्रातील नेतृत्वाबद्दल या
अांकातील स्त्री आच्ण नेतृत्व या लेखातील
काही च्नष्कषव आजही महत्त्वाचे आहेत.
एखाद्या मच्हलेने अिे नेतृत्व करणे हे
आव्हानात्मक वाटले तरी आत्मच्वश्वाि,
योग्य मागवदशवन याछयामळ
ु े औपचाररक
रचनेतही मच्हला उत्तम नेतृत्व करू
शकतात. याचे उदाहरण च्दिते ते डॉ.
पद्मावती बांडोपाध्याय याांछयामध्ये...
वायस
ु ेनेतील अनेक ‘पधहल्या’ च्या मानकरी असणार्या डॉ. पद्मावती बंडोपाध्याय!
संरक्षण सेवा कमव चारी महाधवद्यालयामध्ये (Defence service staff college)
धशक्षण घेणारी पधहली मधहला अधिकारी, पधहल्या धवमानचालन औषि तज्ञ (Aviation
medicine expert) आधण अथाव तच िारतीय वायू सेनेच्या पधहल्या मधहला एअर
माशव ल!
डॉ. पद्मावती मळ
ु च्या ताधमळनाडूच्या. त्या काळी कला आधण धवज्ञान या िोन
शािांमध्ये धशक्षण घेता येत असे. कला शािेचे महाधवद्यालय घराजवळ असल्यामळ
ु े
त्यांनी कलाशािेसाठी प्रवेश घेतला. पण त्यातील पढु ील धशक्षणासाठी वयाची अट
असल्यामळ
ु े पिवीचे धशक्षण घेता येणार नव्हते. तेव्हा डॉलटरकीचे धशक्षण घ्यायचे
त्यांनी ठरवले. सशस्त्र सेना वैद्यकीय महाधवद्यालय (Armed Forces Medical
College) तेव्हा नक
ु तेच सरू
ु झाल्याने त्यात प्रवेश धमळवला. डॉ. पद्मावती यांना
वयाच्या २०-२२व्या वषी धवमानांचे िूप वेड होते म्हणून सशस्त्र सेना वैद्यकीय
महाधवद्यालयात असताना वायू सेनेमध्ये काम करायचा त्यांनी धनणव य घेतला. त्यांना
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िरंतर धवमानचालक बनायचे होते पण, त्यासाठी आवश्यक असणार्या वैद्यकीय
चाचण्या त्या पार करू शकल्या नाहीत. म्हणून त्यांनी धवमानचालन (Aviation) शािा
धनवडली. एक िल
ु ीने डॉक्टर होणे आवण त्य त िद्ध
ु िैन्य िल िधील डॉक्टर
होणे हे ििूि ि न्य ि णि नां ििजण रे नव्हते ! अनेक नां ी त्य नां िेड्य त क ढले.
१९६८ मध्ये त्यांनी वायूसने ते काम सरू
ु के ले. मळ
ु ात वायस
ु ने ते ील डॉलटर म्हणनू
काम करणे अशी त्यांची जबाबिारी. अनेक नवजात मल
ु ांसाठी उपलब्ि सािनांमध्ये
योग्य ते उपचार त्यांनी के ले आहेत. अधतथंडी असलेल्या िागांमध्ये आपल्या सैन्याने
काम करायचे असेल तर त्यासाठी कोणत्या प्रकारच्या व्यवस्था लागतील?, सैन्याला
कपडे कसे लागतील?, कश्याप्रकारचे राहणीमान योग्य ठरेल?, तेथील वातावरणामध्ये
धस्थरावण्यासाठी काय करावे लागेल या सवव धवषयातील संशोिन करण्यासाठी डॉ.
पद्मावती या उत्तर ध्रवु ावर जाणार्या ‘पधहल्या’ मानकरी ठरल्या. १९७१ च्या यद्ध
ु ात
धवशेष कामधगरी के ल्यामळ
ु े त्यांना धवशेष सेवा पिक बहाल करण्यात आले. याचबरोबर
अधतधवशेष सेवा पिक, परम धवधशष्ट सेवा पिक आधण िारताच्या महत्वाच्या
सन्मानांपैकी एक असणारा पद्मश्री परु स्कार धवजेत्या अश्या डॉ. पद्मावती बंडोपाध्याय !
सैन्यात काम करताना अनेक धठकाणी बिली होत असते. अनेक राज्यांमध्ये
जाऊन धतथलं होऊन काम करायची गरज असते. धवधवि प्रिेश, वेगळी पररधस्थती,
धतथली वेगवेगळ्या चाली-रीती असलेली माणसे अश्या सगळ्याशी जळ
ु वून घेत काम
करायचे असते. सैन्यातील प्रत्येक सैधनक, प्रत्येक कमव चारी हा असेच कुठून कुठून
िेशाची सेवा करायला आलेला असतो. तेर्ील कुणीच कोणत्य र ज्य च , कुठल्य
ज ती पांर् धि ूच नितो. तर तो भ रत च अितो ! म्हणूनच कुठेही बिली झाली
तरी धतथे जळ
ु वून घेणे अवघड जात नाही कारण आपण सगळे एकाच िेशाचे आहोत ही
एकात्मतेची िावना सगळ्यांमध्ये रुजलेली असते. सैन्यातील पिे वेगवेगळी असली तरी
अन्य वेळी एकत्र मजा करणे, जेवायला एकमेकांच्या घरी जाणे या सगळ्यातून आम्ही
‘गट’ म्हणून बांिले जायचो असे डॉ. पद्मावती सांगतात.
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१९७१ च्या यद्ध
ु ात काम करत असताना अगिी नवख्या असलेल्या डॉ. पद्मावती यांनी
अनेक शस्त्रधक्रया के ल्या. फारसा अनिु व नसताना सद्ध
ु ा योग्य ती काळजी घेऊन,
जोिीम पत्करून उपचार के ले. एिािी जबाबिारी नवीन आहे म्हणून मी घेणार नाही
असे न म्हणता अनिु व घेत त्या गटाचे नेतत्ृ व करत होत्या.
राष्रीय स्तरावरचे नेतत्ृ व करत असताना गटबांिणी, जोिीम पत्करण्याची क्षमता,
असलेल्या पररधस्थती मध्ये योग्य धनणव य घेणे, आपल्या सैन्याला (गटाला) आवश्यक
अश्या गोष्टींचा अभ्यास करणे आधण त्यावरील उत्तर शोिून काढणे ही त्यांच्यातील
कौशल्ये महत्वाची आहेत!
क्षेत्र कुठलेही अिो त्य त क ि करण रे स्त्री पुरुर् िेगिेगळे नित त, प्रश्न फक्त
प्रवशक्षण च अितो! त्यामळ
ु े स्त्री आधण परुु ष िोघेही कुठलेही काम करू शकतात,
असे म्हणणार्या आधण ते धसद्ध करणार्या डॉ. पद्मावती! धस्त्रयांनी ‘हीच’ कामे करावी
आधण परुु षांनी ‘हीच’ असा धवचार करणारे लोक आजूबाजूला असताना, ‘शीव’ (वेस)
ओलांडून िारताच्या वायस
ु ेनेत मोठ् या गटाचे नेतत्ृ व करणार्या डॉ. पद्मावती
आमच्यासमोर नेहमीच आिशव असतील!
लेधखका : स्वरूपा जोशी
“1962 war made me join armed forces. Around 20-22 young boys
who had joined forces. No one came back. ऐसे लगा मझ
ु े िी कुछ करना
चाधहए| १७ साल की थी| तो बहुत जोश था| इसधलये armed forces medical
college join धकया| I did change a lot. I learned a lot. It was difficult
to adjust initially. We worked together. I got the धवधशष्ट सेवा medal
but it was a team work. You undergo various courses once you put
uniform. Differences 90 percent कम हो जाते हैं| The minute I put on
the uniform I'm an officer. There is no Mahila or Purush!”
– डॉ. पद्मावती बंडोपाध्याय यांच्या एका मल
ु ाितीतून
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नेतत्ृ वासाठी तयार असायला िवे
अधस्मता इनामदार
ज्ञान प्रबोच्िनीमध्ये तिेच देशभरात च्वच्वि
च्ठकाणी Expert and Appointed नेतृत्व
करणाऱ्या वा. िज
ु ला वाटवे याांछया
मल
ु ाखतीतून औपचाररक रचनेतील नेतृत्व हा
च्वषय, त्याांछया वैयच्क्तक घडणीछया िांदभावतून
आणखी िमजून घ्यायचा प्रयत्न के ला आहे.
त्याांछया मल
ु ाखतीतून नेतत्ृ वािाठी आवश्यक
आत्मच्वश्वाि, च्वषयातली तज्ज्ज्ञता, स्वतःला
प्रािान्य ठरवता येणे अिे पैलू िमजून घेऊ.
वा. सज
ु ला वाटवे या मानसशास्त्र धवषयातल्या ज्येष्ठ संशोधिका असून, त्यांनी अनेक
वषे प्रज्ञा मानस संशोधिका या धविागाच्या प्रमि
ु व ज्ञान प्रबोधिनी संशोिन संस्थेच्या
कायव वाह म्हणनू काम के ले आहे. मेन्सा इंधडयासाठी त्या राष्रीय पयाव वेक्षी मानसशास्त्रज्ञ
म्हणनू काम पाहतात. तसेच िारतातील धवधवि संस्थांना त्यांनी मागव िशव न के लेले आहे.
त्यांच्या मल
ु ाितीद्वारे धवषयतज्ज्ञता आधण नेतत्ृ व हा धवषय आणिी उलगडायचा प्रयत्न
के ला आहे.
क ि ि ठी प्रबोवधनीची वनिड करत न तुम्ही क य विच र के ल होत ?
प्रबोवधनीच्य क ि त वनयवित क ि पलीकडे अन्य जब बि री घेण्य च्य अपेक्ष
अित त, हे िगळे िैयवक्तक आयष्ु य बरोबर किे ि भां ळले? िवहल म्हणून क ही
विशेर् आव्ह ने ििोर आली क ?
१९८६ साली ज्ञान प्रबोधिनीची वत्त
ृ पत्रातली जाधहरात बघून मी मल
ु ाित द्यायला आले.
तेव्हाच लक्षात आले की आपल्याला इकडे िूप काही धशकायला धमळणार आहे. प्रज्ञावंत
मल
ु ांच्या धशक्षणाबाबत मला संशोिन करायचे होते. सरुु वातीला चार तास काम करायचे.
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प्रबोधिनीतल्या कामाबरोबरच माझी आवड म्हणून काही नाटकांचे प्रयोग सद्ध
ु ा करत
होते. त्यासाठी किी किी िौरे करायला लागायचे. असे परिेश िौरे सद्ध
ु ा के ले. मला
प्रबोधिनीत आल्यापासून किीच मधहला म्हणून प्रधतकूल अनिु व आला नाही. उलट
प्रबोधिनीत स्वातंत्र्य होते. आपल्याला जे वाटते आहे ते आम्ही मांडू शकत होतो.
आमचे वररष्ठ व सहकारी यांच्यामळ
ु े कायमच िूप ग्रधु मंग झाले. अशोकराव धनरफराके
यांनी Ph.D करायला पाठींबा धिला. प्रबोधिनीतून या सगळ्याला कायमच पाठींबा
धमळाला.
कररअर आवण िैयवक्तक आयुष्य, छांि, आिडी य ची ि गां ड कशी घ तली?
धललधनकल सायकॉलॉधजस्टसाठी आवश्यक set up उपलब्ि असल्याने मी आिी घरी
प्रॅधलटस सरुु के ली, पण स्वतःच्या आवडीने संशोिन व धशक्षण हे धवषय स्वतःसाठी
नलकी के ल्यावर घरातील प्रॅधलटस सोडून नवीन संस्थेबरोबर काम करणे स्वीकारले.
तसेच नाटक हे अगिी लहानपणापासून आवडीचे असणारे क्षेत्र, मात्र ठरवलेल्या
ध्येयासाठी ते स्वतःहून बाजूला के ले आधण धवषयातील तज्ज्ञता आधण उत्तमता
अधिकअधिक वाढवण्याकडे लक्ष धिले. आपल्या अनिु वातूनच आपल्याला काम आधण
वैयधिक आयष्ु य यांचा समतोल सािता यायला हवा, आपल्या धवषयाबद्दल आत्मीयता
आधण तज्ज्ञता आपल्यात असायलाच हवी.
तम्ु ही स्ितः िीघूक ळ विभ गप्रिख
ु म्हणून नेतत्ृ ि के ले आवण आत ही तिु चे
ि गूिशून अनेक नां विळते आहे. नेतृत्ि कर यचे म्हणजे तुिच्य दृष्टीने क य?
िांशोधन विशेतील नेतृत्ि म्हणजे तुिच्य दृष्टीने क य?
प्रबोधिनीतील एक संकल्पना म्हणजे सहधवचारात्मक नेतत्ृ व! म्हणजेच गटातील
सिस्यांचे धवचार समजून घेऊन त्यानंतर आवश्यक तो धनणव य घेणे आधण घेतलेल्या
धनणव यावर सगळ्यांनी ठाम असणे. स्वतःचे मत मान्य व्हायला हवे असा िरु ाग्रह नसणे.
धवषयातील नवीन काही सचु ले तर लगेच गटातील सिस्यांना ते सांगता यायचे. त्यामळ
ु े
धवषय पढु े जातो. चचाव होते. एिािा धवषय लावून िरणे – धवषयातील उत्तमता गाठणे हे
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नेत्यासाठी महत्त्वाचे आहे. काम वेळेत व उत्तम व्हायलाच हवे असा माझा आग्रह
कायम असायचा. या सवव गोष्टी मला धशकता आल्या, अनिु वता आल्या व अमलात
सद्ध
ु ा आणल्या.
प्रबोवधनीत क ि करत न िोन प्रक रचे नेतृत्ि कर िे ल गते क ? प्रबोवधनील
अपेवक्षत अिलेली िनष्ु य घडणीची प्रविय ििस्य िां ध्ये व्ह िी य ि ठी आवण
विभ ग च्य क ि च्य विर्य तील उत्तितेि ठी! िोन्ही व्ह िे य ि ठी क य के ले?
प्रबोधिनीची मनष्ु य घडणीची प्रधक्रया व आपल्या धविागाचा धवषय पढु े नेण्यासाठीचे
काम या हातात हात गंफ
ु ू न होणार्या गोष्टी आहेत. गटामध्ये काम करत असताना
आपल्याला धिसणारे नेतत्ृ व कसे आहे, कशा पद्धतीने काम करते आहे, धवचार कसा
करते आहे त्यावर गटाचे वागणे अवलंबून असते. मी गटातील सिस्य असताना स्वतः
त्याचा अनिु व घेतला होताच. त्यानस
ु ार नेतत्ृ वाची जबाबिारी आल्यावर गट पढु े
नेण्याचा प्रयत्न के ला. गटामध्ये एकोपा होता, धवषयाची व प्रबोधिनीधवषयी आस्था
होती, तसे वातावरण प्रबोधिनीमध्ये होतेच. समान शीलाचे लोक एकत्र असल्याने
अडचण आली नाही. आपण आपले काम करत राहणे व इतरांना आपल्यासोबत यावेसे
वाटेल असे वागणे याचा मी कायम प्रयत्न के ला. व्यिींमध्ये संबंि चांगले रहाणे,
कामाच्या धठकाणचे वातावरण कौटुंधबक पद्धतीचे असणे यावर िर असल्याने गटाला
समजून घेणे व कामासाठी तयार करणे सोपे गेले.
औपच ररक रचनेतील नेतृत्ि ि भां ळत न तुम्ही विर्य तील िांशोधन / अभ्य ि हे
किे ि भां ळले?
प्रबोधिनीच्या ग्रंथालयाची यात िूप मित झाली. िरपरू वाचन करायचे, घरी जाऊन
अभ्यास करायचे, प्रबोधिनीत जे वत्त
ृ धलहायला लागायचे, बैठकांचे धनवेिन धलहायला
लागायचे त्यातून पण धशकायचे. आप्पांच्या प्रबंिाचे वाचन, प्रबोधिनीत प्रकाधशत
होणार्या साधहत्याचे वाचन यामळ
ु े प्रबोधिनीतल्या गोष्टी समजायला मित झाली आधण
वैयधिक धवकासासाठी मित झाली.

स्त्री नेतत्ृ व व संघटन / ३७

धवषयातील आवड व त्यासाठी नलकी काम करता येईल हा धवश्वास प्रबोधिनीमध्ये व
काम करत असलेल्या सिस्यांकडून धमळाला होता, त्यामळ
ु े गटाचे नेतत्ृ व आपणच
करायला हवे असे काही मनात नव्हते. पण धवषयामिील तज्ज्ञता व गटाला एकत्र पढु े
नेण्याचा स्विाव, आवश्यक तेथे मित घेऊन काम पूणव करण्याची हातोटी असल्याने
एका टप्प्यावर गटाची गरज म्हणनू मी नेतत्ृ व स्वीकारले. याच गणु ांमळ
ु े ते सक्षमपणे
धनिावले असेही वाटते.
Psychology ह िवहल चां विर्य म्हणून बवघतल ज तो क ?
या धवषयाबद्दल अजून परु शे ी जागरूकता नाही. लहानपणापासूनच परुु षांनी पैसे कमवून
आणावेत असेच धशकवले जाते. समजून घेण,े जळ
ु वून घेणे हे मधहलांना धशकवले जाते.
त्यामळ
ु े मधहला जास्त चांगल्या पद्धतीने या प्रकारचे काम करू शकतात असे वाटते.
नेतत्ृ ि च्य िरच्य फळीत िवहल चां ी िांख्य किी वििते. हे बिलण्य ि ठी क य
कर िे ल गेल? तुम्ह ल कधी स्ितःल विद्ध कर यल ल गले क ?
औपचाररक धकं वा कोणतेही नेतत्ृ व करायचे असेल तर व्यवस्थापकीय गोष्टी नीट
जमायला हव्यात. ते जमायला लागले की नेतत्ृ वाच्या वरच्या फळीतल्या मधहलांची
संख्या वाढेल. मला स्वतःला असे किीच धसद्ध करावे नाही लागले कारण धवषयातली
तज्ज्ञता माझ्याकडे आहे.
यिु िांशोवधक / विर्य तील तज्ज्ञ बनू इवच्छण ऱ्य यिु तींन तम्ु ही क य ि गां ल?
मला अशा यवु तींना वाट िािवायला नलकी आवडेल. त्यांनी संशोिनावर लक्ष कें धद्रत
के ले पाधहजे. Creative ways of thinking चा उपयोग करायला पाधहजे. जास्तीत
जास्त समपु िेशक घडले पाधहजेत. सवव समाजाचा धवचार करताना, आपल्या संस्कृतीत
असणार्या आश्रम व्यवस्थेप्रमाणे आपण वागले पाधहजे. यामळ
ु े समाज व्यवस्था नीट
राहण्यासाठी व सवाांचे एकमेकांशी जळ
ु ण्यासाठी मित होईल. मी स्वतः िेिील पढु च्या
अभ्यासाचा धवचार करतेच आहे. आश्रम बिल त्या-त्या वयामध्ये होणे कसे आवश्यक
आहे व त्याचा धिसणारा उपयोग हा पढु े माझा अभ्यासधवषय असावा असे मला वाटते.
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सविच णस्त्रयांमध्ये त्यांचा आत्मसन्मान,
त्यांचा समाज व्यवहारामध्ये सहभाग
आणण त्यांच्या मधले राष्टरीय चाररत्र्य वाढवणे
हे महत्त्चाचे असे प्रबोणधनी मानते!!!
णस्त्रयांबाबत के वळ समानतेचा दवचार उपयोगी नाही, तर
त्यांच्यामधील गुणांचाही दवकास व्हायला हवा या दवचाराने
‘शहरी आणण ग्रामीण भागातील णस्त्रयांसाठी दवदवध बैठकींद्वारे
कौशल्य प्रणशक्षण, स्वयं रोजगाराच्या सं धी दनमािण करणे, बचत
गटांच्या माध्यमातून त्यांचे एकदत्रकरण, त्यांनी समाजातील अन्य
दवदवध गटांसाठी कायिक्रम योजणे, ग्रामीण भागातील आरोग्य
दवषयक प्रबोधनाचे काम, कु टुंब समुपदेशन,
अंगणवाडी चालवण्यासाठीचे प्रणशक्षण, णस्त्रयांसाठीचे द्वै माणसक’
असे अनेक प्रकारचे उपक्रम आज चालू आहेत.
शहरी भागांमध्ये देखील पदवीधर गृदहणी एकत्र येऊन
‘शालेय दवद्यार्थ्ाांसाठी लैंदगकता प्रणशक्षण, दवद्याव्रत सं स्कार,
कु टुंबासाठी समुपदेशन,
दवदवध दवषयांवरील देवाणघेवाणीसाठी माणसक बैठकी’
असे अनेक व्यदक्तमत्व दवकसनाचे कायिक्रम दनयदमतपणे योजतात.

ज्ञान प्रबोणधनी
स्त्री शक्ती प्रबोधन

एका नेिाची गोष्ट
लहानपणापासून वस्तीत होणार्या वेगवेगळ्या उपक्रमात िाग घेणारी नेहा आज
धतच्या लाडलया श्रेयाताईला िूप धिवसांनी वस्तीत घेऊन आली होती. गणपतीच्या
आरतीसाठी बरेच जण एकत्र जमले होते. संपूणव मांडवात प्रसन्नता होती. समोर
गणपतीच्या मूतीशेजारी अिंड िारताचं धचत्र धिसत होतं. त्यासमोर वस्तीतल्या
वेगवेगळ्या घरांमिल्या मधहला, मल
ु ी हातात पणती घेऊन उभ्या होत्या. तरुण मंडळांचे
कायव कते शेजारी हातात पणत्या घेऊन उत्सक
ु तेने पाहत उिे होते. पणत्यांच्या
प्रकाशात सारं प्रकाशमान झालं होतं. त्या तेजात आपली िारतमाता झळाळली होती.
कानावर सूर पडले..
मातमृ ंधिर में चलो धप्रय, हो रही है आरती|
मंधिरांगण िि आये, िमव रक्षक वीर आये, प्राणिून गंिीर इनकी गिव गहृ में गंज
ु ती..
हो रही है आरती||
श्रेयाताईचं मन आनंिाने िरून आलं. काही वषाांपूवी ती या वस्तीत यायला
लागली होती, तेव्हा हे सगळे असे एकत्र येऊन उिे राहतील हे कोणी सांधगतलं असतं
तर ती धवश्वासच ठेवू शकली नसती. पण आज मात्र नेहाच्या पढु ाकाराने वस्तीतल्या
गणपती मंडळाच्या मांडवात नेहमीची जोरात वाजणारी गाणी बंि होऊन हे वेगळं
काहीतरी घडताना धिसत होतं. मल
ु ींनी आधण मधहलांनी संिु र िेशििीपर गीते एकापढु े
एक सािर के ली. सगळ्या अगिी आत्मधवश्वासाने उभ्या होत्या. थोडावेळ गीतांचे
सािरीकरण झाल्यावर वस्तीतल्याच िोघी चौघी पढु े आलेल्या धिसल्या. ढोल आधण
ताशा बांिलेल्या.. त्या ठेलयावर समोरचा गट धशस्तीत बरचीनत्ृ य करायला लागला.
त्यांच्याकडून हे सगळं करवून घेणार्या नेहाला बघताना श्रेयाताई िूतकाळात गेली.
नस
ु त्या गप्पा मारायला आवडणारी, िेळायला ये, धचत्र काढायला ये म्हणलं की नको
म्हणून घरात लपणारी नेहा आज मात्र सगळ्यांमध्ये उठून धिसत होती.
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धतच्या आजूबाजूला ताई-ताई करत आणिी काही जणी आनंिाने छोटी छोटी कामे
करताना धिसत होत्या. श्रेयाताई म्हणाली, “नेहा, कसं काय घडवलं तू हे सगळं ?, एवढा
धवश्वास तझ्ु यात कुठून आला? एिािी गोष्ट सांगायची तर तू नसु त्या गप्पा मारत
राहायचीस. अभ्यास नको आधण काहीच नको. काय जािू के लीस स्वत:वर?” नेहा
म्हणाली “अगं हो! सोप नव्हतं. पण तू आम्हाला सांगायचीस ते सगळं अशलय पण
नव्हतं हे उशीरा लक्षात यायला लागलं.”
नेहा सांगू लागली, “तल
ु ा आठवतं का मी लहान असताना तू आधण संध्याताई
वस्तीत यायला लागलात. िेळ, गाणी, गोष्टी एिाद्या धवषयावर गप्पा, चचाव तम्ु ही घेत
होतात. मी तर नस
ु ती बडबड करून तम्ु हाला िंडावून सोडायचे. आई सरू
ु वातीला
सोडायची नाही. पण मला तमु च्यामळ
ु े बडबड ऐकून घेणार्या ताया धमळाल्या होत्या,
त्यामळ
ु े मी धतला समजावून, किी हट्ट करून यायचे. िूप ओरडून घेतलंय मी
त्यासाठी. हळू हळू मी एक यि
ु ी के ली. जे जे िलावर व्हायचं ते सगळं मी आईला
सांगायला लागले. माझ्यात होणारा बिल धतला जाणवायला लागला. माझं उलट बोलणं
कमी झालं, मी आईला मित करायला लागले, माझे अभ्यासाचे माकवही वाढले आधण
मग आई मला स्वत: िलावर पाठवायला लागली. घरात माझ्यावरचा धवश्वास वाढला.
नंतर तू धशकायला वेगळीकडे गेलीस, पण संध्याताई िूप धिवस येत होती.
मिूनमिून ती आम्हाला ज्ञान प्रबोधिनीत न्यायला लागली. माझं सािं राहणं, बोलणं
याचं सरू
ु वातीला मला िडपण यायच. पण ताईवर िूप धवश्वास होता त्यामळ
ु े िीती
नाही वाटली. नंतर ताई माझ्यावर एक एक जबाबिारी द्यायला लागली. एकिा धतने
सांधगतलं की आपल्याला १०० मल
ु ींचे धिवसिर िेळ घ्यायचे आहेत. तू सांग कसे
घेऊया. आिी अवघड वाटलं पण मग तझ्ु या िाषेत म्हणायचं तर िोन चार धिवस
धवचार के ल्यावर माझी ट् यूब पेटली. िलावर नेहमी येणार्या थोड् या मोठ् या वयाच्या िहा
मल
ु ी गाठल्या, त्यांना आपण धमळून िेळ घेऊया असं पटवलं, ताईने मला धशकवलेलं
त्यांना सांगायचा प्रयत्न के ला, त्यांच्यासोबत एके क ठरवून ताईला सांगायला लागले.
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ताई त्यात काही सिु ारणा असेल तर सांगायची. थोडी गडबड झाली त्या धिवशी, पण
एका वेळी मैिानावर सगळ्यांचे िेळ झाले. अधवस्मरणीय दृश्य होतं ते!”
नेहा िरिरून बोलत होती आधण श्रेयाताई ऐकत होती. हे सगळं करताना
संध्याताईने कशी मित के ली, किी किी रागावली, कौतक
ु के लं, हे सद्ध
ु ा नेहा सांगत
होती. संध्याताई - नेहा - नेहाच्या िहा मैधत्रणी अशी सािळीच ती बोलण्यातून सांगत
होती. सगळ्या एकमेकींच्या मितीने काही मोठं करू पाहत होत्या. आज हे सगळं
सांगणारी नेहा पाहताना श्रेयाताई धतचाही प्रवास आठवत होती. वस्तीत येताना कायम
आज वेगळं काय धशकवायचं याचा धवचार के ला पाधहजे हे धतला संध्याताई सांगायची.
आपल्याला नवीन सचु लं की ते इतरांकडून करवून घ्यायचं हे कौशल्य धतने असंच
िडपड करत करत धमळवलं होतं. नवीन कल्पना सचु ल्या की त्या तशाच सोडून
द्यायच्या नाहीत हे ती आता धशकली होती. नेहासद्ध
ु ा अशाच अनेक गोष्टी धशकली आहे,
हे ताईला जाणवत होतं.
श्रेयाताई म्हणाली, ‘नेहा धकती छान धशकलीस. तझ्ु या काही मैधत्रणींनी त्यावेळी
कं टाळा के ला, काहींचं धशक्षण तर सटु लंच, वयाच्या आिीच बाधशंग पण बांिलं गेलं.
पण तू धटकून राधहलीस हे चांगलं झालं बघ. आता काही बिल होतोय का गं? आताच्या
मल
ु ी रोज येतात की कं टाळा करतात?’ नेहा म्हणाली, "िरं सांगू का ताई, मी िलाला
यायला लागले ना, त्यानंतर एकिा संध्याताईने माझ्या आईला पण समजावलं. नाहीतर
माझंही लग्न झालं असतं. पण आता हळूहळू थोडा बिल होताना धिसतोय. आपल्या
िलाला येणार्या मल
ु ी वाढल्या आहेत. पूवी िलाला येणारे काही मोठ् या वयाचे
वस्तीतले ताई िािा पण मितीला असतात. हेच सगळे घरातल्या मोठयांना समजावून
सांगतात आधण धशक्षणासाठी मित करतात. म्हणजे स्वत: धशकायचं, ते रुजवायचं
आधण इतरांना धशकवायचं. आधण हे सगळं कशासाठी करायचं? तर माझी वस्ती चांगली
व्हावी म्हणून!.. ताई अशी िूप जणांनी आपापली वस्ती चांगली करायची ठरवली तरी
के वढं बिलेल ना गं?.."
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नेहासाठी धतच्या ताईने काम के लं तर ती सद्ध
ु ा इतरांसाठी काम करायला आज उिी
राधहली होती. त्यातून धमळालेल्या आत्मधवश्वासाच्या बळावर आज वस्तीत हा मोठा
कायव क्रम धतला घडवता आला होता. मांडवातली गाणी बंि करून वेगळं चांगलं
काहीतरी सगळे आज बघत होते. मंडळातल्यांनी वस्तीत रििान धशधबर आधण आरोग्य
तपासणी घ्यायचं ठरवलं. सरकारच्या योजना वस्तीत सगळ्यांना सोप्या करून
समजावून सांगू हे ठरवलं. हे पाहताना आजूबाजूच्या बाकी तरुणांच्या मनात उत्सक
ु ता
वाढायला लागली होती. सगळ्यांना आणिी काय चांगल्या सवयी लावता येतील, मल
ु ामल
ु ींसाठी आणिी काय काय छान करता येईल हे स्वप्न नेहाला पडत होतं.
श्रेयाताईला पूवी वाचलेलं आठवत होतं,
'पररधस्थतीला प्रधतसाि िेणं, जबाबिारी घेणं, सहकायव करता येणं, नवीन सचु णं
याची सािळी तयार व्हायला हवी.. त्या सािळीत अनेक मैधत्रणींना जोडून घेता यायला
हवं.. आपल्यासारिं त्यांनाही करावंसं वाटेल यासाठी छान नातं तयार व्हायला हवं..'
नेहा हे असं उत्तम उिाहरण आहे, या समािानानं श्रेयाताई कायव क्रम संपवून घरी
धनघाली होती..
मनात सूर घोळत होते..
हो रही है आरती..
लेधखका : सुिा रिािे

अंकातील शब्दकोड्याच्या उत्तरासाठी
सोबतचा क्यू आर कोड स्कॅ न करावा
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“अनेक णस्त्रयांकडे नेतृत्व हे उपजत असतं . नेतत्व
ृ ाचं लक्षण हे आहे की
प्रगतीचं उिीष्ट ठे वून सगळ्यांना त्या ददशेने सोबत घेऊन जाणे आणण
स्वतः न डगमगता आवश्यक ते दनणिय घेण.े . आज अनेक णस्त्रया
वेगवेगळ्या उद्योग समुहांच्या अध्यक्ष बनल्या. सैन्यदलातील देखील
णस्त्रया नेतृत्व करताना ददसतात. त्याचं कारण णस्त्रयांमध्ये असलेली णजि,
णचकाटी, सहनशीलता.. णस्त्रयांना णशक्षणासोबतच समाज कळायला

हवा. प्रवास झाल्याणशवाय त्यांना समाज कळणार नाही. त्यांनी प्रवास
करायला हवा. त्यातून त्यांना इतर णस्त्रयांनी कशी कामदगरी के लेली आहे
हे कळे ल. प्रबोणधनीच्या बचत गटातील णस्त्रयांनी दवमानाने ददल्लीला
गेले पादहजे. तो आत्मदवश्वास त्यांच्यात दनमािण व्हावा. त्यातून त्यांचे

सुप्त गुण प्रकट व्हायला मदत होते. भटक्या जमातीतील णस्त्रयाही प्रवास
करतात पण त्याला णशक्षणाची जोड नसते. इतरांना मागून काहीतरी
घेऊया यापेक्षा आपण काहीतरी दमळवूया हा आत्मदवश्वास दनमािण
व्हायला हवा. ‘हे शक्य आहे’ असं णसद्ध झालं य. आता सगळ्यांना ती
सं धी दमळे ल हे बघायला हवं . ज्या स्त्रीकडे जेवढे गुण असतील तेवढं
ती नेतृत्व करू शके ल आणण आपलं कतृित्व फु लवणं , ते वाढवणं , गुण
अंगी बाळगवणं , यामुळे स्त्री नेतृत्वाला वाव दमळे ल.”

स्त्री आणण नेतत्व
ृ !!

नव्या ताकदीने नवे स्वप्न पाहू
लढाया नव्या णजंकण्या सज्ज बाहू
आम्ही सूयिकन्या, नव्हे फक्त छाया
स्वये सवि सामर्थ्ि हे मेळवूया॥ध्रु.॥
णजथे ज्योत तेवे स्वयं दनशचयाची
दतथे अंध तकाि दमळे मूठमाती
दववेके दवचारे कृ ती दनत्य व्हाया
स्वये सवि सामर्थ्ि हे मेळवूया॥ १॥
जनी क्षेम णचंतीत सृजनी रमावे
कशाला वृथा भं जनाला भजावे
स्वयं प्रज्ञ तेजाळते दीप बनण्या
स्वये सवि सामर्थ्ि हे मेळवूया ॥२॥
स्वत: उं च जाऊ, समाजास नेऊ
सदा भारतीला जयवं त ठे वू
अशी प्रेरणा लक्ष हृदयी रूजाया
स्वये सवि सामर्थ्ि हे मेळवूया ॥३॥
कवाडे खुली णशक्षणातून व्हावी
प्रभा नारीची स्नेहरूपी ददसावी
असे शेकडो सं घ एकत्र येण्या
स्वये सवि सामर्थ्ि हे मेळवूया ॥४॥

नव्या ताकदीने नवे स्वप्न पाहू

"The two sexes possess just
two different sets of qualities,
which need not go
antagonistic but can be
complementary to each other
and make family and society
happy"
This is Jnana Prabodhini's
view regarding women.

"They play heartily, sing
inspiring songs, discuss the
current issues of social and
personal relevance, and
wander in villages..... They go
in for serene moments of
meditation-upasana
communion with the Almighty
and seek foundations of
energy for this cause......."
What is the string that weaves
together all these things?

In a word it is character
building...
सं पादक – प्रा. महडसद्र सेदठया
अदतथी कायिकारी सं पादक – प्रदतभा स्वामी
सं पादन साहाय्य – के तकी णशं दे, प्राजक्ता दे वधर
मुखपृष्ठ, मांडणी व सजावट – जाह्नवी लेले

तुमच्या प्रदतसादाच्या प्रतीक्षेत...
नेतत्व
ृ सं वधिन कडस द्र, ज्ञान प्रबोणधनी, पुणे
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